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Valorizar a literatura, his-tória e cultura paraibanas es-tão entre os principais objeti-vos da Editora A União que, desde 2019, passa por um pro-cesso de reestruturação de seus equipamentos e quadro de pessoal. Sua produção con-templa a publicação de poe-mas, estudos, biografias, tex-tos acadêmicos, romances, crônicas, literatura infanto-juvenil e outros gêneros.“É uma editora pública que tem como objetivo o fo-mento e a divulgação dos es-critores paraibanos e das suas obras. Acolhemos os novos escritores e os escritores reno-mados, veteranos, trabalhan-do para o fomento da litera-tura paraibana”, esclareceu o gerente e editor da Editora A União, Alexandre Macedo.Essa reestruturação, se-gundo o gerente, ocorreu a partir da criação da Empre-sa Paraibana de Comunica-ção (EPC) em 2019. Como par-te da EPC, a Editora e os seus equipamentos foram moder-nizados através de uma sede própria voltada à produção de vários formatos de comu-nicação gráfica.
É um trabalho direciona-do não apenas ao Governo do Estado, mas à população e di-versas instituições. Com isso, a produção da Editora con-templa livros, revistas, fol-ders, cartazes, jornais, catálo-gos e vários outros materiais, colaborando inclusive com outras secretarias de Esta-do. “Montamos uma equipe com os equipamentos neces-sários para a editoração de li-vros e aumentamos a produ-ção. Hoje, estamos passando por um processo de restrutu-ração e consolidação”, descre-veu o editor.

Além dos textos de escri-tores paraibanos, a Editora A União também é responsável pelas publicações produzi-das pela equipe de A União e 

Conforme o representan-te da Editora, apesar da pan-demia da Covid-19 ainda re-presentar uma preocupação, 2021 foi um ano muito pro-dutivo, e os planos para 2022 buscam ampliar a produção a partir da aquisição de novos equipamentos e a chegada de mais profissionais.
Em breve, deve ser lan-çado o livro “Paraíba na li-teratura III”, já em fase de fi-nalização. São 20 escritores homenageados por outros 20 autores que estudam ou tive-rem um relacionamento pró-ximo com o autor ou a obra. “A previsão é que este terceiro volume do Paraíba na Litera-tura seja lançado em feverei-ro por ocasião do aniversário do Jornal A União”, adiantou William Costa. 

A agenda 2022 também é outro produto recente da Edi-tora e, assim como nos anos anteriores, contempla uma expressão cultural paraiba-

Biografias, livros de crônicas, de história, poemas, literatura e textos acadêmicos fazem parte da produção

Editora valoriza autores paraibanos

ceNário literário

Juliana Cavalcantijulianacavalcanti@epc.pb.gov.br

seus colaboradores, a exem-plo do Manual de Redação, e as revistas “90 Vezes Belo” e “Museu da Cidade de João Pessoa”.
Para o diretor de Mídia Impressa da EPC, William Costa, a Editora atua no sen-tido de fortalecer o cenário li-terário do Estado e para isso, conta com o trabalho de di-versos autores. “A Editora pertence à EPC e umas das suas missões é valorizar os autores locais. Em termos ge-rais, isso significa apoiar o de-senvolvimento da cultura pa-raibana”, definiu.

A Editora possui parcerias com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Academia Paraibana de Letras, Museu da Cidade João Pessoa, Fun-dação Casa de José Améri-co, Espaço Cultural José Lins do Rêgo (Funesc), dentre ou-tras entidades. “Estamos tra-balhando para atrair novos leitores e, nesta retomada presencial, participando de vários eventos, como a fei-ra de aromas, o Salão de Ar-tesanato da Paraíba, comer-cializando nossos produtos. Também temos uma parce-ria com a Funjope, dentro do projeto Rota das Letras, para fortalecer a leitura”, acrescen-tou o gerente.
Até chegar ao leitor, o tra-balho desse setor envolve profissionais como o design diagramador Lenin Braz, a revisão de Bevenuta Sales, a jornalista Gil Figueiredo, que atua na parte de vendas, e a 

edição do gerente Alexandre Macedo. Em várias publica-ções, essa equipe conta ainda com os textos dos jornalistas e colunistas, além das imagens dos fotógrafos e ilustradores do Jornal A União. A venda dos produtos acontece na sede da Editora, mesmo local onde é produ-zido o jornal diário, no bair-ro do Distrito Industrial, em João Pessoa. As publicações podem ser adquiridas ainda na Livraria do Luiz, no Cen-tro da capital, e também são comercializadas durante os eventos em que a Editora está presente divulgando as obras literárias paraibanas em cida-des como João Pessoa e Patos.Entre as publicações da Editora, estão as revistas 

“Uma música para José Lins”, “120 Anos de José Lins do Rego”, “Cartas à Paulo Frei-re”, os livros de bolso (Esta-tuto da Juventude e Estatuto da Criança e do Adolescen-te), “Espelhos de papel 2” (75 crônicas publicadas no Jornal A União), livros de Celso Fur-tado, a literatura infantil da escritora Messina Palmeira e os livros do prêmio José Lins (cinco autores de diferentes categorias premiados). 

Serviços
A Editora A União busca apoiar autores e projetos edi-toriais do Estado e, segundo o gerente, o trabalho inicia no acolhimento do escritor e apresentação do orçamen-to para a realização do servi-

ço. Depois, seguem as etapas: editoração, paginação (diagra-mação e formatação de textos de acordo com o design soli-citado); criação (produção de fotografias e ilustrações para miolo e a capa), revisão e nor-malização de textos confor-me as normas da Associação Brasileira de Normas Técni-cas (ABNT).
Os serviços editoriais in-cluem, ainda, a produção de conteúdos pelos jornalistas de A União, além do cadastro no International Standard Book Number – ISBN, (sistema con-trolado pela Fundação Biblio-teca Nacional que identifica os livros de acordo com o título, autor, país e editora), a elabo-ração de Ficha Catalográfica (nome do autor, editora, ano 

de publicação, ISBN e assun-to). Por fim, ocorrem a impres-são e o acabamento.São diferentes responsabi-lidades até a conclusão do pro-cesso, pois as publicações são feitas de forma personalizada pela equipe que acompanha desde a editoração eletrôni-ca à arte final. O normaliza-dor, por exemplo, é um profis-sional de biblioteconomia que adequa a obra para estar nas normas da ABNT, produção da ficha técnica e catalográ-fica. “Além do editor, temos design gráfico, revisor, pro-dutor de conteúdo, fotógrafo, normalizador, ilustrador e os profissionais do parque grá-fico com o setor de artes para acabamento dos projetos”, re-força Alexandre Macedo.

 Planos para 2022 envolvem a compra de novos e modernos equipamentos

n  
William Costa, 
diretor de Mídia 
Impressa da 
EPC, diz que 
uma das missões 
da editora é 
fortalecer o 
cenário literário 
no estado.

Algumas das publicações realizadas pela Editora, que possui parceiros como a UFPB, APL, Funesc, Casa de José Américo e outros

na enaltecendo os artistas do Estado. Com o tema “Paraí-ba - Um estado do artesana-to”, representou o artesanato paraibano em diferentes ver-tentes, como o crochê, renda renascença e brinquedos po-pulares. “Produzimos uma série de produtos que são im-portantes por preservar a me-mória de nossos escritores e artistas. Temos muitas peças 

de variados tipos e formatos”, comentou Alexandre Macedo.Através da parceria com a Funesc, em breve deve ser lançada uma livraria física no Espaço Cultural que, segun-do o gerente, vai ser mais um espaço de convergência dos escritores paraibanos com saraus, mostras de literatura e várias atividades ligadas à área. “Estamos muito felizes com essa parceria para fazer um espaço de acolhimento dos nossos escritores e tam-bém um espaço de encon-tros”, finalizou. 

Alexandre Macedo, gerente e editor

Lenin Braz é o responsável pela diagramação do material; Bevenuta Sales cuida de toda a revisão

Fotos: Edson Matos
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Antes de chegar às mãos 

do leitor, o exemplar de A 

União perpassa por um lon-

go caminho entre pré-produ-

ção, produção e tiragem, cuja 

etapa final se consolida no 

parque gráfico, responsável, 

entre outras tarefas, pela im-

pressão e finalização do jor-

nal que há 129 anos vem fa-

zendo história na Paraíba.

O início
Todo o trabalho de im-

pressão do Jornal A União 

tem início quando a equipe 

de editores e diagramadores 

finaliza, ainda na redação, 

a edição diária, que é trans-

formada em um arquivo di-

gital (PDF) e enviada ao de-

partamento de CtP – sigla do 

termo Computer-to-Plate, que 

consiste em uma tecnologia 

de imagem computadorizada 

que modernizou o processo 

de impressão gráfica –, onde 

será gravado a laser em cha-

pas de alumínio e, posterior-

mente, encaminhados para 

impressão.
No CtP, os operadores 

analisam o arquivo digital 

recebido e fazem a configu-

ração para iniciar a primeira 

etapa da impressão do jornal. 

“Basicamente, este é um pro-

cesso de pré-impressão, sub-

dividido em três passos, co-

meçando pela separação de 

cores, seguido da exposição 

da matriz e finalizado com 

a revelação (na chapa)’’, ex-

plica Nilton Tavares, gerente 

executivo de produção gráfi-

ca da Empresa Paraibana de 

Comunicação (EPC). 

Na prática, é a partir desse 

procedimento que o jornal vai 

deixar de ser um arquivo de 

computador para se transfor-

mar em um jornal impresso. 

O mesmo acontece com ou-

tros materiais que são produ-

zidos na gráfica, como o Diá-

rio Oficial do Estado (DOE); 

o suplemento literário de A 

União, Correio das Artes; o 

Almanaque, que traz temas 

culturais e históricos do ce-

nário paraibano; e demais 

produtos da Editora A União, 

como livros, agendas, revis-

tas, entre outros. 

Impressão
Após esta etapa, as cha-

pas de alumínio com ima-

gens e textos já gravados são 

encaminhadas para a sala 

de impressão, que conta com 

uma estrutura de maquinaria 

gráfica eficiente e moderna. 

“Aqui nós recebemos o mate-

rial que vem do CtP, com to-

das as cores já predetermi-

nadas. Quando o processo é 

colorido, são quatro chapas. 

Se for preto e branco, é uma 

só. Essa imagem é reprodu-

zida pela máquina, através 

da técnica de offset (quando 

a tinta não é impressa dire-

tamente no material final)”, 

relata o impressor Joacil da 

Silva, que há 20 anos presta 

serviços à Gráfica A União.

Em se tratando da im-

pressão de um material em 

preto e branco, Joacil ressal-

ta que apenas uma chapa é 

utilizada para esse proces-

so. O tempo para a impressão 

Após sair da redação, chega-se à gráfica para o processo final de confecção, que envolve em torno de 15 pessoas

Por dentro da impressão do jornal
BastiDores

varia de acordo com o volu-

me de tiragens. Atualmente, 

são impressos, diariamen-

te, mil exemplares do jornal 

centenário.
Apesar de ser o terceiro 

jornal mais antigo em circula-

ção no Brasil, A União só teve 

a sua primeira impressão co-

lorida entre o final da déca-

da de 1970 e o início dos anos 

1980, relembra Nilton Tava-

res. Porém, foi a partir da boa 

repercussão do suplemento 

agrícola “Jornal da Terra”– en-

carte cujas matérias eram vol-

tadas às atividades rurais e a 

temas relacionados ao campo 

–, em 1983, que a impressão 

colorida foi, aos poucos, in-

corporada às páginas do jor-

nal diário.

Cotrel
Cotrel é o setor do comple-

xo gráfico da EPC, onde o Jor-

nal A União é devidamente 

impresso e, em seguida, pre-

parado para a circulação. É 

nesse espaço que as chapas de 

alumínio são encaixadas na 

máquina, na qual são “roda-

das” as bobinas de papel jor-

nal. Em média, são impressos 

entre 6 e 7 cadernos por dia. 

Cada um leva cerca de 20 mi-

nutos para ter a impressão fi-

nalizada.  
Depois que todas as tira-

gens ficam prontas, as folhas 

impressas passam pelo alcea-

mento (um processo manual 

de conferência, contagem, se-

paração, dobra e organização 

sequencial dos cadernos de 

A União). Após essa etapa, o 

jornal está pronto para circu-

lar, levando informação aos 

milhares de leitores paraiba-

nos, do litoral ao sertão. 

Aproximadamente, 15 

pessoas estão envolvidas no 

trabalho, entre impressores, 

técnicos de CtP, auxiliares 

de impressão e acabamen-

to. Entretanto, o número de 

trabalhadores ativos na Grá-

fica A União é muito maior, 

já que há a produção de ou-

tros materiais.
A circulação do jornal 

centenário se dá, atualmen-

te, entre as cidades de João 

Pessoa e Região Metropoli-

tana, além dos municípios de 

Guarabira, no Brejo paraiba-

no, Patos e Cajazeiras, no Ser-

tão. A distribuição acontece 

através do trabalho de cola-

boradores e gazeteiros.

Há quase 50 anos a sede 

de A União está cravada no 

coração do Distrito Indus-

trial de João Pessoa. Mas o 

que já se tornou uma tradição 

por várias gerações de jor-

nalistas, escritores e cronis-

tas que escreveram para as 

páginas do jornal é um fato 

relativamente recente ao se 

tratar do veículo de comuni-

cação com 129 anos de histó-

ria. A primeira sede do jornal 

estava localizada no Centro 

de João Pessoa, num prédio 

que deu espaço ao que hoje é 

a Casa Epitácio Pessoa, sede 

da Assembleia Legislativa 

da Paraíba. A mudança para 

o Distrito Industrial acon-

teceu em março de 1973, na 

gestão do governador Erna-

ni Sátyro. Apenas a redação 

ocupou prédios distintos, no 

Centro, até ser transferida 

definitivamente para o DI.

A nova sede de A União 

fez parte de um grande paco-

te de obras que o governador 

inaugurou como parte de um 

lema de gestão atrelado à mo-

dernização do estado. Inteira-

mente construído com recur-

sos do Estado, a nova sede do 

jornal exigiu um investimen-

to, à época, de 1,2 milhão de 

cruzeiros, enquanto todas as 

novas instalações, incluindo 

o novo maquinário, elevou o 

investimento para 2 milhões 

de cruzeiros.
Constituído por três pa-

vilhões que comportam os 

setores de redação, adminis-

tração e oficinas, o prédio 

abriga, além do jornal, a edi-

tora A União e todo o parque 

gráfico, onde são rodados os 

diários oficiais, as edições 

impressas do jornal, bem 

como livros e revistas. Em re-

portagem de 17 de março de 

1973, o prédio é tratado como 

de linhas arquitetônicas sim-

ples, porém funcionais.

“Projetado para atender 

mais aos requisitos da fun-

cionalidade do que aos pa-

drões avançados de arquite-

tura, mesmo assim o prédio 

se destaca pelo equilíbrio 

e simplicidade em suas li-

nhas”, detalha o texto de A 

União. No dia da inaugu-

ração do prédio, quando o 

jornal alcançava a marca de 

81 anos, o então governador 

Ernani Sátyro declarou, em 

seu discurso, que o objetivo 

era dar instalações compatí-

veis ao tamanho da tradição 

do jornal. 
“Foi pensando nessa tra-

dição, foi pensando no que A 

União representava nos qua-

dros das nossas lutas que me 

voltei desde os primeiros ins-

tantes para a sua sorte. Mas 

aí é que entra também o prin-

cípio da renovação, porque 

não bastava que procuras-

se dar-lhe melhor feição, era 

necessário instalá-la condig-

namente, trazer máquinas 

modernas, como vamos tra-

zer dentro de pouco tempo”, 

anunciou naquela ocasião.

O diretor geral do jornal 

no ano da inauguração do 

prédio, Luiz Augusto Cris-

pim, comparou a entrega das 

novas e modernas instala-

ções com o renascer de uma 

fênix. “Aqui renasce A União, 

trazendo a história em sua 

existência que já se alonga 

por quase um século, ressur-

ge como uma nova fênix que 

abandona as próprias cinzas 

para ganhar as alturas de sua 

verdadeira origem. Nunca o 

mito foi tão verossímil quan-

to agora. Hoje, a vida imita a 

arte”, declarou Crispim em 

18 de março de 1973.

Quase 48 anos depois de 

sua inauguração, o prédio se-

gue firme como o espaço das 

publicações oficiais do Go-

verno do Estado. 

por oNDe passou

Redação teve algumas sedes no Centro antes do Distrito Industrial

Novo prédio, no entanto, foi inaugurado ainda em 1973, durante a gestão do governador Ernani Sátyro

n  

A redação do jornal 

ocupou, provisoria-

mente, alguns pré-

dios no Centro da 

cidade até chegar 

à sede atual, no 

Distrito Industrial, 

que já abrigava a 

gráfica e editora.

Jornais saindo da máquina de impressão e sendo organizados por “cadernos”  sequenciados

CtP: equipamento de gravação de chapas offset Antigas impressoras planas ainda funcionam

Primeira sede de A União

Atual sede, localizada no Distrito Industrial, abriga três pavilhões e foi inaugurada em março de 1973 pelo então governador Ernani Sátyro. “Do tamanho de sua tradição”, disse ele

No prédio da antiga Biblioteca

Ítalo Arruda 

Especial para A União

André Resende 

andreresendejornalismo@gmail.com
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Nos 84 anos do Jornal A União, em 1977, foi publi-cado o mais completo livro sobre esse diário. Seu autor, Eduardo Martins, jornalis-ta, pesquisador nato, assi-nou outras obras. O livro “A União: Jornal e História da Paraíba – Sua Evolução Gráfica e Editorial” ganhou a segunda edição aumenta-da já no ano seguinte, com 337 páginas. 
Nessa segunda edição, o então diretor-presidente do jornal, jornalista José Sou-to, afirma: “É uma história com H maiúsculo, muito bem contada, com o talen-

to e a paciência que caracte-rizam o autor, personagem de muitos fatos agora eterni-zados nas páginas de um li-vro como esse, que enrique-ce a cultura tabajara”.Já o então diretor técnico, jornalista Antônio Barreto Neto, enaltece a pesquisa de Eduardo Martins, trabalho que consumiu do autor anos de exaustivas buscas: “O re-sultado de todo esse esforço foi um livro indispensável não só a quem se dispuser a escrever a história do jorna-lismo paraibano, mas tam-bém a quantos precisem de subsídios para uma História da Paraíba”.
Eis o conteúdo dessa rica publicação: A União 1893; 

suplementos literários; im-prensa oficial; obras para uma visão histórica; A União Cia. Editora; A União e seus dirigentes; um breve passeio ao longo de 85 anos. De fato, o livro de Eduar-do Martins é referência para pesquisadores, jornalistas, escritores, historiadores, es-tudantes que desde os anos 1970 bebem dessa fonte. Trinta e cinco anos de-pois, o jornal ganha nova pesquisa assinada, em 2012, pelo jornalista e historiador Fernando Moura. Em “Jor-nal de Hontem – A União e as Curvas do Tempo”, exem-plarmente o autor, que tam-bém assina a edição da obra, reúne 44 textos publicados 

em sua coluna Jornal de Hontem, além de nos tra-zer artigos, no capítulo Hoje, de: Severino Leite Ramalho, Beth Torres, Gonzaga Rodri-gues, Sérgio de Castro Pinto, Mozart Vergetti de Menezes, Gilson Renato, e Martinho Moreira Franco. No capítu-lo Ontem, crônicas de Wal-fredo Rodriguez, José Leal e Carlos Romero. E no capí-tulo Hontem, seus próprios artigos.
Em 2013, no cargo de su-perintendente, Moura pro-porciona a publicação de mais uma obra sobre a his-toriografia de A União. O livro “A União 120 anos – Uma Viagem no Tempo” tem como organizadores os 

competentes Alarico Correia Neto e Juca Pontes. O profes-sor Alarico foi o coordena-dor geral do projeto. A obra é resultado da parceria entre A União Editora e a Eduepb, a editora da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Gonzaga Rodrigues abre a parte I (Ensaios) com Lei-tura Contextual do surgi-mento de A União. Mozart Vergetti Meneses, Agnal-do Almeida, Allysson Teo-tônio e Martinho Moreira Franco assinam outros en-saios. A segunda parte do livro traz entrevistas com ex-dirigentes do jornal: Car-los Vieira da Silva, Rui Lei-tão, Petrônio Souto, Nelson Coelho, Heraldo Nóbrega, 

Pesquisadores e jornalistas renomados resgatam a evolução do diário em diferentes e indispensáveis publicações

Livros documentam trajetória do jornal

História

A UNIÃO 129 anos

Havia a necessidade da existência de um li-vro escrito também por jornalistas do próprio jor-nal, não somente por ex-diretores e renomados profissionais da imprensa. Então, a 7 de abril de 2018, este jornalista (Josélio Carneiro) lançou, no Centro Cultural Ariano Suassuna, do TCE, a co-letânea com depoimentos de profissionais de A União de gerações diversas. A obra, financiada pelo próprio idealizador e organizador, com ajuda de alguns patrocinadores, reúne em 366 páginas relatos e fotos de mais de 100 jornalistas. Até aqui, é o livro sobre o jornal com o maior número de profissionais dos quadros da es-cola prática de jornalismo, cada um contando sua trajetória no centenário diário. O livro foi diagra-mado e impresso na Editora A União. Há, ainda, a participação de alguns estagiá-rios do jornal. E não poderiam faltar os relatos dos grandes nomes da imprensa paraibana. Para citar alguns: Gonzaga Rodrigues, Luiz Augus-

to Crispim, Agnaldo Almeida, Nonato Guedes, Martinho Moreira Franco, Hélio Zenaide, Car-los Romero, Cleane Costa, Naná Garcez e Fru-tuoso Chaves.
No prefácio, o então secretário de Comunica-ção Institucional do Estado, Luis Tôrres, revela: “O Jornal A União, com seus 125 anos de existên-cia, é, por assim dizer, um Panthéon do jornalis-mo paraibano. E este livro é ao mesmo tempo a prova e o guia para a visita memorial desse patri-mônio, sendo seu idealizador e editor o jornalista Josélio Carneiro. Mergulhemos, portanto, nestas narrativas de amor e vício com o Jornal A União”.“Esta própria coletânea, capitaneada por José-lio, aliás, já passa a integrar, de direito e de fato, a História do Jornal A União”, escreve, na contraca-pa, Evandro da Nóbrega, escritor, jornalista, edi-tor, historiador e membro do IHGP.E A União abre o capítulo sobre jornais no li-vro do conceituado jornalista e escritor Gilson 

Souto Maior, a ser publicado em breve. A obra “História da Imprensa na Paraíba – Jornais e Re-vistas, pela Editora A União” tem pouco mais de 500 páginas e é uma produção independente, pa-trocinada pelo autor.Das atuais gerações e das futuras surgirão mais jornalistas escritores documentando novas páginas do quarto jornal mais antigo em circula-ção na América Latina. Alguém precisa escrever livro sobre a histórica Editora A União, um ou-tro patrimônio cultural dos paraibanos no con-texto editorial. 
A ideia da coletânea “A União Escola de Jor-nalismo”, nós lançamos como desafio em 2017, quando publicamos o livro “Rádio Tabajara Pa-trimônio Cultural da Paraíba”. Como não sur-giram candidatos, nós mesmos concretizamos o projeto. E os planos de escrever obra sobre a editora está cada vez mais tomando forma em nossas vontades.

Josélio CarneiroEspecial para A União

n  
“Momentos críticos 
da Paraíba - 
Seminário dos 120 
Anos de A União”  
foi lançado em 2015, um ano após evento 

de debates realizado pelo IHGP..

n  
“Jornal de Hontem - 
A União e as curvas 
do tempo”, publicado em 2012, reúne textos do autor, Fernando 

Moura, e artigos 
de diversos outros 
jornalistas.

n  
“A União: Jornal e 
História da Paraíba - 
sua evolução gráfica e editorial”, lançado em 1977, de Eduardo Martins, ganhou 

segunda edição 
aumentada.

n  
“A União - Escola de 
Jornalismo” (2018) 
foi organizado por 
Josélio Carneiro e 
reuniu depoimentos 
de profissionais que 
“se formaram” na 
redação do jornal.

n  
“A União - uma 
viagem no tempo”, 
organizado por 
Alarico Correia 
Neto e Juca Pontes, 
reunindo textos de 
grandes nomes do 
jornalismo paraibano.

“A União: Escola de Jornalismo”

Zélio Marques, Severino Ramos, Deoclécio Moura, Nonato Guedes, Ramalho Leite e Etiênio Campos. Por fim, a entrevista de Fernan-do Moura.
No ano de 2014, o Insti-tuto Histórico e Geográfi-co Paraibano (IHGP) reali-zou um seminário que, em 2015, se transformou no li-vro “Momentos Críticos da Paraíba – Seminário dos 120 Anos de A União”. O prefácio e a organiza-ção da obra têm a marca do historiador, professor e jor-nalista José Octávio de Arru-da Mello, uma das principais referências em historiogra-fia. Presidia o IHGP Joaquim Osterne Carneiro.

Fotos: Reprodução
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Fatos históricos que marcaram A Uniãomemória

Antiga preocupação em não se omitir diante de fatos polêmicos permanece

Um dos pilares do jornalismo é 

a possibilidade de contar a História 

no momento em que ela está acon-

tecendo. Dos momentos bons aos 

momentos não tão bons assim, é de 

se imaginar que um jornal impres-

so surgido ainda no século 19 car-

regue em suas páginas uma porção 

de fatos históricos que construíram 

o mundo ao redor e também marca-

ram a sua própria trajetória. A passa-

gem de Getúlio Vargas pela Paraíba, 

a chegada do homem à Lua, a morte 

do cantor John Lennon e a morte de 

José Américo são algumas das man-

chetes que fazem parte da história do 

Jornal A União, que em 2022 comple-

ta 129 anos de existência. 

Em sua primeira edição, como “fo-

lha política” e “um jornal de partido”, 

o impresso já se comprometia com a 

população publicando telegramas, os 

números da loteria do Estado, trans-

crições de reuniões, atos do Poder 

Executivo, editais e os anúncios, ou 

melhor, “reclames”, como os famosos 

medicamentos do Dr. Ayer. Do Cen-

tro da capital paraibana ao Distrito In-

dustrial, o Jornal A União contou com 

a participação e colaboração de gran-

des nomes do jornalismo da Paraíba, 

estando até hoje marcado nas memó-

rias de cada um deles – sendo sempre 

reconhecido como uma “grande esco-

la” por todos que por aqui passam.

O jornalista e cronista Gonzaga 

Rodrigues, de 88 anos, já foi revisor 

e diretor técnico do A União, passan-

do pelo jornal entre os anos de 1951 e 

1964, inicialmente, e depois de 1979 a 

1981. Apesar de não integrar mais o 

quadro fixo do impresso, Gonzaga é 

um colaborador assíduo com seus ar-

tigos e crônicas. Em todo esse tempo, 

o jornalista destaca que percebe dois 

momentos considerados pontos altos 

da trajetória do jornal: a Revolta de 

Tratando-se da história da Paraí-

ba, há uma série de grandes momen-

tos do Estado que foram registrados 

nas páginas de A União. Natural de 

Cajazeiras, Nonato Guedes foi edi-

tor, superintendente e colunista de 

Política no impresso em períodos 

distintos. Durante o governo de Wil-

son Braga, em 1983, ocupou o cargo 

de editor. Em 1991, no governo de 

Ronaldo Cunha Lima-Cícero Luce-

na, assumiu a superintendência do 

jornal e esteve como colunista polí-

tico ao longo do governo de José Ma-

ranhão, no final da década de 1990.

Para Nonato, uma fase “extre-

mamente marcante” vivenciada nas 

passagens pelo jornal foi durante o 

período de superintendente, no iní-

cio dos anos 1990, “diante de um 

fato doloroso e de repercussão na-

cional: o atentado ao ex-governador 

Tarcísio Burity no restaurante Gul-

liver, na orla marítima de João Pes-

soa, praticado pelo então governa-

dor Ronaldo Cunha Lima”, disse.

Guedes lembra que, na ocasião, 

enquanto jornalista e auxiliar de 

escalão do Governo do Estado, foi 

confrontado sobre divulgar ou não 

o que havia acontecido e, caso op-

tasse por divulgar, como fazê-lo. 

“Pacientemente ouvi opiniões de 

colegas jornalistas e de figuras in-

fluentes, que se dividiam a respeito. 

Não faltaram sugestões para que eu 

Revolta de Princesa e Ligas Camponesas foram algumas das mais importantes coberturas realizadas pelo jornal

Princesa, em 1930, e as Ligas Campo-

nesas, a partir de 1957 até o início da 

década de 1960.
“A União foi um grande jornal en-

tre 1929 e 1931. Um grande jornal em 

termos de tiragem e em termos de va-

lorização. Em 1930, ele tem uma tira-

gem superior aos jornais de Recife, 

pela situação especialíssima de João 

Pessoa. Então, esse foi um dos momen-

tos mais altos da União. Tanto em ter-

mos de vendas, como de prestígio na-

cional”, observou Gonzaga. Durante o 

período das Ligas Camponesas, Rodri-

gues lembra que A União foi um jor-

nal que se colocou na contramão da 

cobertura que os demais veículos da 

imprensa estavam realizando. 

José Octávio de Arruda Mello, his-

toriador e professor, corrobora o argu-

mento de que esses dois momentos 

da história paraibana também foram 

momentos de muita força na história 

do Jornal A União. “É um jornal mui-

to importante, porque mesmo quan-

do ele ficou contra determinadas si-

tuações, não se omitia. Por exemplo, 

na Revolução de 30. Nesse período 

você tem A União, ao contrário do 

que se tem procurado sustentar, di-

vulgando as questões ligadas à guer-

ra de Princesa”, afirmou. “A União 

sempre aparece como uma afirma-

ção da realidade paraibana, estives-

se ou não de acordo com ela”, refor-

çou o historiador.
Ainda em relação à Revolta de 

Princesa, que culminou na morte de 

João Pessoa, José Octávio destaca que 

A União é, até hoje, a principal fonte 

de pesquisas relacionadas ao tema, 

“porque não se limitava a colocar 

somente as questões do lado de João 

Pessoa. Colocava questões também 

do outro lado. Do lado de Zé Perei-

ra. A União, inclusive, em 1930 man-

dou um repórter para cobrir os acon-

tecimentos, o que na época era uma 

coisa absolutamente inusitada”, pon-

tuou o historiador.

Plural
Em 1930, jornal 

escalou repórter 

para cobrir os 

acontecimentos em 

Princesa Isabel, 

dando espaço aos 

opositores.  

Decisão audaciosa 

surpreendeu

Ramalho Leite: preocupação com a pluralidade

José Octávio destaca espaços dados à oposição

Gonzaga Rodrigues enfatiza diferencial do jornal

Rui Leitão: A União, guardiã da história Nonato Guedes tomou difíceis decisões

abandonasse o barco e largasse a su-

perintendência em plena tempesta-

de. Lembrei-me de Ortega y Gasset 

e decidi enfrentar minhas circuns-

tâncias. Parti do princípio de que o 

jornal não poderia se omitir diante 

de fato tão grave e de tamanha mag-

nitude”, justificou.

Diante de tudo que precisou pon-

derar entre o acontecimento e a pu-

blicação da edição, Nonato enfati-

za que A União, considerada uma 

escola de Jornalismo, perderia no 

texto, “mas não se omitiria perante 

a História”. Apesar do título vago, 

sem apelo nas bancas, o jornalis-

ta comenta que o impresso perdeu 

“feio” na cobertura, “mas às 05h da 

manhã, com todos os exemplares 

em mãos, sentia-me com a consciên-

cia  tranquila. (...) Considero que saí 

incólume de todo aquele doloroso 

acontecimento. A União saiu arra-

nhada, mas não foi omissa”, reite-

rou Guedes.
A característica de não se omitir é 

uma das mais ressaltadas por quem 

já fez parte da história do Jornal A 

União, bem como de quem colabo-

ra até hoje com o impresso. Rama-

lho Leite, que ocupou o cargo na su-

perintendência do jornal durante os 

anos de 2011 e 2012, resgata que uma 

preocupação da sua gestão era man-

ter a pluralidade e abrir espaço para 

a oposição no jornal. “O então de-

putado Vital do Rêgo, líder da opo-

sição, teve direito a uma ampla en-

trevista dando conta de sua atuação 

e das críticas que fazia ao governo”, 

exemplificou. Também contou que 

na mesma época o Correio das Ar-

tes buscou destacar figuras da histó-

ria recente da Paraíba, “a exemplo de 

Wilson Braga, Clóvis Bezerra e Dor-

gival Terceiro Neto”, falou.

 As histórias nacional e mundial 

também garantiram seu espaço nas 

manchetes e páginas dos cadernos 

do Jornal A União, desde seu surgi-

mento até hoje em dia. Rui Leitão, 

atual diretor de Rádio e TV da Em-

presa Paraibana de Comunicação 

(EPC), ocupou durante os anos de 

2000 a 2002 o cargo de superinten-

dente de A União. Nesse período, o 

jornal circulava com edição vesper-

tina e, por conta disso, conseguiu 

trazer em primeira mão alguns fatos 

históricos, “a exemplo do atentado 

terrorista às torres gêmeas em Nova 

York, nos Estados Unidos. Com cer-

teza foi um dos poucos jornais do 

Brasil a noticiar o fato na própria 

data do evento”, lembrou Leitão.

Outras lembranças de Rui são em 

relação ao pentacampeonato da Se-

leção Brasileira, que teve cobertura 

exclusiva do Jornal A União, “circu-

lando à tarde com caderno especial 

com todas as informações dos jogos 

realizados no Japão e na Coréia”, e 

o discurso de renúncia do senador 

Antônio Carlos Magalhães, que “foi 

publicado na íntegra e saiu às ruas 

uma hora depois da sua conclusão”, 

destacou.
Por estar à frente do impresso no 

período da chamada virada do milê-

nio, Rui Leitão explica que A União, 

por meio de sua editora, circulava 

todas as semanas com um encarte 

chamado Série Histórica: Nomes do 

Século, “com a biografia dos princi-

pais nomes que construíram nossa 

História no século 20”. 

Para o atual diretor da Rádio Ta-

bajara, o Jornal A União pode ser 

considerado como “o guardião da 

nossa História, testemunhando os 

principais acontecimentos do Esta-

do nesses seus 129 anos de existên-

cia, sendo o único jornal oficial em 

circulação no país”, finalizou. 

A União segue se reafirmando 

enquanto uma verdadeira escola 

diante da profissão e de sua respon-

sabilidade social. A História recen-

te segue ganhando as páginas do 

impresso, como o impeachment da 

presidente Dilma Rousseff em 2016, 

a prisão (e a soltura) do ex-presiden-

te Lula, a prisão de Michel Temer, a 

eleição de Jair Bolsonaro e a cobertu-

ra diária da pandemia da Covid-19 

são apenas mais alguns exemplos 

do registro da História enquanto 

ela acontece.  
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Especial

Lidar com o perigo da perda da credibilidade no jornalismo é um grande de-safio, na opinião da geren-te operacional de Repor-tagem do Jornal A União, Renata Ferreira. Ela diz que esta é a era de sobrecarga de informação, com fatos de grande relevância para a co-munidade sendo compar-tilhados com muita veloci-dade nas redes sociais pelos próprios personagens e tes-temunhas, com textos, fotos, vídeos. Essa realidade, na opinião da jornalista, acaba levando muita gente a pen-sar que o produto jornalísti-co é dispensável. “Isso, as-sociado à desconfiança de muita gente em relação aos interesses econômicos e po-líticos das empresas e de al-guns profissionais de comu-nicação, enfraquece a nossa imagem perante a popula-ção”, constatou. 
Ela diz, porém, que é compreensível essa descon-fiança da população e o des-contentamento dela com a imprensa tradicional, e afir-ma que os profissionais da imprensa precisam achar estratégias para ganhar re-levância nesse cenário. “Cla-ro que isso já vem ocorren-do, mas a reflexão tem que ser diária, junto com a roti-na de buscar pautas, apurar, selecionar, editar. É um tra-balho gigante e que depende de uma equipe bem entrosa-da, atualizada e disposta a se transformar sempre. Não é fácil”, avaliou.

E sobre a rotina na reda-ção, ela é enfática. “Não há rotina. Existe uma série de procedimentos que se repe-tem diariamente. A distri-buição de pautas, a apuração 

dos repórteres, a produção de fotos, a seleção e edição feita pelos editores e a revi-são final. Mas quase nunca é possível antever pela manhã como sairá o jornal no dia se-guinte”, disse. 
O expediente começa com a distribuição das pau-tas. Parte delas já foi pensa-da no dia anterior e a outra parte durante a manhã. Os repórteres fazem a apuração - saindo para a rua ou por te-lefone e internet - ouvindo especialistas, gestores públi-cos, personagens, buscando documentos. Os fotógrafos também cumprem uma pau-ta e dialogam com o repórter para buscar as melhores ima-gens para a matéria. O texto do repórter vai para o editor, que revisa, tira excessos, che-ca informações que ficaram mal explicadas. Em alguns casos o editor também pode pedir ao repórter para alte-rar o material, caso tenham surgido novas informações ou o repórter tenha deixado  

de ouvir fontes.
O editor setorial tam-bém seleciona que matéria vai para qual página, dia-logando com o editor geral, a subeditora geral e a secre-tária de redação. Ele passa o material para o diagrama-dor, que “monta” a página no computador. Na sequên-cia, o editor titula e impri-me para o setor de revisão. Os erros detectados na re-visão são consertados pelo próprio editor, que volta a imprimir a página e a en-via à subeditora geral, que faz mais uma revisão de tí-tulos e legendas. Depois de aprovada, a página segue para a gráfica. Sem esque-cer o conteúdo digital, sob a responsabilidade da jor-nalista Gi Ismael.No meio do caminho acontecem muitas mudan-ças de rota. Ela conta que, às vezes, a pauta mais cota-da para ser manchete do dia simplesmente cai no final da tarde e leva a equipe a um 

malabarismo para mudar página interna e capa. Pode chegar uma informação de última hora que muda toda a programação. Às vezes, tem um número muito grande de matérias importantes e pou-co espaço para todas. Ou o contrário: há dias caóticos, quando dois, três repórteres precisam faltar, e não tem produção suficiente para o número de páginas. Porém, em meio a todos esses percalços, ela afirma que é um trabalho apaixo-nante. “Há a possibilidade de conhecer os mais diferentes tipos de pessoas. Nós temos a possibilidade de conversar com pessoas das mais humil-des às mais poderosas, de ou-vir as fontes oficiais e espe-cialistas, de aprender coisas novas todos os dias. Isso é bem apaixonante. Além dis-so, a possibilidade de contar histórias, viver de escrever, que é um sonho de infância, me dá muito prazer e me faz acreditar que valem a pena 

os perrengues do dia a dia”, completou.
Renata Ferreira se formou em jornalismo em 2002, pela UFPB. Ainda estudante, tra-balhou na antiga Editora Tex-toarte, que pertencia aos jor-nalistas Fernando Moura e Silvana Sorrentino, onde rea-lizou atendimento a clientes, produção e revisão de textos. Já formada, ingressou no Jor-nal Correio da Paraíba em agosto de 2002, como repór-ter de Economia. Em 2005, passou à subeditora do mes-mo caderno. Em 2009, ingres-sou como assessora de im-prensa na antiga Secretaria de Desenvolvimento Econô-mico da Prefeitura de João Pessoa, atualmente secreta-ria do Trabalho. No mesmo ano, passou a prestar asses-soria também ao Sindica-to dos Professores da UFPB (Adufpb), onde permane-ce até hoje. Em 2011, saiu do Correio da Paraíba para as-sumir o cargo de subedito-ra geral no Jornal A União.

Boatos tentam enfraquecer credibilidade da imprensa tradicional
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“Os jornalistas 
precisam pensar 
diariamente 
em estratégias 
para vencer as 
artimanhas das 
fake news. É um 
trabalho gigante 
que depende 
de uma equipe 
entrosada e 
disposta a se 
superar sempre”

Renata Ferreira, gerente operacional de reportagem  
do jornal A União

Em 129 anos, o Jornal A União registrou a História através de re-latos dos mais diversos fatos que ocorreram na Paraíba, no Brasil e no mundo. A longo prazo, narrar o cotidiano passa a ser, além de um serviço público, um instru-mento para que a sociedade en-tenda como uma situação foi re-cebida pela população. É por isso que preservar estes registros é um valor defendido em A União e posto em prática através do setor de Arquivo, um acervo que arma-zena não apenas jornais, mas fo-tos e todas as outras publicações periódicas da Empresa Paraibana de Comunicação.
O Arquivo de A União foi criado para guardar desde a pri-meira edição do jornal, de 1893, à edição mais atual, publicada hoje. É lá que trabalham a arqui-vista Ana Cristina Flôr e o auxi-liar de arquivo João Pereira Fi-lho, responsáveis por atender às demandas dos visitantes e me-diar um passeio pela História por meio das páginas das diver-sas publicações. 

Aberto ao público, o Arquivo pode ser visitado mediante agen-

damento ou consultado virtual-mente no próprio site de A União. Ana Flôr explica que, na rede, existem documentos com as edi-ções recentes do jornal, mas tam-bém há versões antigas, digitali-zadas. “Temos vários exemplares disponíveis. E o que não foi dis-ponibilizado pode ser consul-tado presencialmente ou atra-vés de solicitação”, orienta Ana, ao explicar que é possível enviar um e-mail para o setor pedindo que a equipe digitalize o mate-rial desejado. 
E, embora guarde os registros do jornal mais antigo da Paraí-ba, a hemeroteca de A União não conta apenas com edições do im-presso. João, que trabalha há cer-ca de 20 anos no setor, comenta que lá também ficam os exem-plares de todos os livros lança-dos pela Editora A União, bem como edições do Diário Oficial do Estado, da revista Correio das Artes e dos suplementos e cader-nos especiais lançados pelo jor-nal. “Mantemos tudo categoriza-do por data”, conta.Para que a ordem seja manti-da, os funcionários do Arquivo trabalham a partir de um siste-ma em que, com o encerramen-to de cada mês, o material reu-

nido é encadernado. A ideia é tornar as consultas mais práti-cas para os acadêmicos que, se-manalmente, visitam as páginas antigas de A União para entende-rem um pouco mais sobre a Pa-raíba de outrora. 
Segundo João, os pesquisado-res locais compõem a parcela do público que mais recorre aos me-canismos de pesquisa forneci-dos pelo Arquivo. Apesar disso, no entanto, não é o único. “Antes da pandemia, recebíamos visitas de escolas, funcionários de vá-rias empresas, militares, turistas e pesquisadores de outros estados. Hoje temos um protocolo mais rí-gido, mas não vejo a hora de tudo se resolver para podermos receber todo mundo outra vez”, anseia o auxiliar de arquivo.Repleto das mais diversas his-tórias, o acervo de A União con-ta, também, com recursos visuais para construir suas narrativas. De acordo com Ana Flôr, há mais de seis mil fotos impressas. “Aqui a gente guarda mais de 100 anos de história.  Este é um acervo muito importante para toda a Paraíba. É um leque de possibilidades por meio do qual podemos observar a evolução da nossa sociedade”, acrescenta a arquivista.

Carol Cassoli
Especial para A União

Setor é aberto ao público e guarda livros da editora e exemplares novos e antigos de A União, além de fotos

Acervo é visitado por diversos pesquisadores

arquivo

Ana Flôr é a responsável pelo setor. “Nós dispomos de um acervo muito importante”

Fotógrafos Edson Matos, Roberto Guedes, Evandro Pereira, Marcos Russo e Ortilo Antônio: produção diária Gi Ismael é responsável pelo conteúdo digital
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Vários profissionais se envolvem na produção, que é bem cuidada desde a apuração da notícia até a impressão

A arte de fazer jornal impresso hoje
Dia a Dia

André Cananéa comanda toda a equipe da redação

Nara Valuska: “Tudo passa pela boa apuração”

Renata Ferreira: de olho na qualidade da notícia

Teresa Duarte cuida das pautas do dia e especiais

Fazer um jornal diário é 

uma arte, mas também um 

desafio. Não se trata apenas 

de ir ao local, apurar, questio-

nar, confirmar, redigir e entre-

gar o texto pronto. Terminada 

essa etapa, que envolve repór-

teres, fotógrafos e chefe de re-

portagem, começa outra que 

passa pelas editorias, diagra-

mação, revisão. Tem a decisão 

pelo que será a manchete, quais 

reportagens estarão na capa do 

jornal. O trabalho árduo, feito 

com responsabilidade, termina 

com a impressão na gráfica de 

A União e a entrega nas mãos 

dos leitores. O processo envolve 

inúmeros profissionais e esse 

trabalho em conjunto garan-

te a credibilidade que A União 

conquistou ao longo de seus 

129 anos de história.  

Para o gerente executivo de 

Mídia Impressa, André Ca-

nanéa, uma das boas coisas 

da redação do jornal impres-

so, especialmente da União, é 

que, ao contrário dos portal e 

da TV, ela mantém a caracterís-

tica tradicional dos diários im-

pressos. Existem os núcleos de 

cultura, esporte, memória, com 

o Almanaque, que são editorias 

bem especializadas. O dia a dia 

na redação inclui repórteres, 

editores, chefe de reportagem, 

fotógrafos, todos trabalhan-

do para apurar a notícia, que é 

mais trabalhada em compara-

ção, por exemplo, com os por-

tais, que têm um compromisso 

mais imediato. 
“A gente faz uma produção 

jornalística que vai sair no dia 

seguinte. A rotina de repórter 

é apurar os fatos; o fotojorna-

lismo, pegar o flagrante, algo 

que ilustre esse fato; a diagra-

mação, trazer o melhor visual 

para essa notícia, e o editor, 

apresentar bem o produto fi-

nal. Pacote fechado, vai para 

a gráfica. De lá, é organizado 

o jornal para que chegue até o 

leitor”, resumiu. 
Falando assim, parece fá-

cil, mas não é. E mais difícil 

ainda é vencer os obstáculos 

com uma barreira a mais para 

transpor: a pandemia. Ain-

da assim, para ele, fazer um 

jornal impresso em 2022, em 

um momento tão preocupante, 

além de desafiador é, ao mes-

mo tempo, apaixonante. “E os 

principais desafios são a par-

te mais apaixonante de traba-

lhar no impresso. É o desafio 

de ter um olhar e uma aborda-

gem diferenciados para as no-

tícias que os portais estão dan-

do de maneira mais ‘avexada’, 

enquanto nós temos um tem-

po de respirar e transmitir aos 

leitores essa reflexão acerca da 

notícia”, analisou.
Segundo ele, no caso de A 

União, é também trabalhar 

muito com as pautas de me-

mória, de história, cultura, es-

porte, com os cadernos como 

o Pensar, o Correio das Ar-

tes. “Esse é o desafio, tornar 

o produto atraente porque, de 

fato, o jornal é um produto. E 

nós temos conseguido isso na 

União com uma equipe ante-

nada, madura, fazendo um jor-

nal impresso factual e relevan-

te nesses aspectos”, constatou. 

Cananéa lamenta que, em 

2022, o jornalismo tenha sido 

minado pelas fake news em várias 

partes do mundo. Por outro lado, 

comemora que, diferente das mí-

dias eletrônicas, o jornal não tem 

a mesma pressa. Existe a pressão, 

horário de fechamento, um prazo 

curto para as notícias do dia a dia, 

mas não tão curto quanto os ou-

tros. Isso, segundo ele, acaba sen-

do uma vantagem, porque o jornal 

consegue entender melhor os fa-

tos e repassar isso de uma manei-

ra mais consistente para os leito-

res. “Esse é o desafio principal e, 

para ter esse resultado, nós preci-

samos de uma equipe muito coe-

sa, madura e antenada. Toda essa 

amarração e esse conjunto con-

tribuem para fazermos um bom 

jornal, e é por isso que eu acredi-

to que temos feito um bom traba-

lho na União”, ressaltou. 

Jornalista formado pela Uni-

versidade Federal da Paraíba 

(UFPB), ele atua há 25 anos na re-

dação dos jornais paraibanos. Pas-

sou por praticamente todos os im-

pressos do estado. Até 2017, atuou 

nas editorias de arte e cultura e, 

atualmente, é o editor-geral de 

A União. Também atuou nas as-

sessorias de comunicação do Tri-

bunal de Justiça, Câmara de Ve-

readores de João Pessoa, Funesc 

e na área de política.

Cena do cotidiano da redação de A União: funções diferentes, mas todos unidos no propósito de oferecer um produto de qualidade

Apuração responsável: segredo da melhor informação 

“A melhor informação é sempre o 

fato da forma mais real, mais abrangen-

te, mais fidedigna que o repórter pos-

sa apurar. Então, o desafio no dia a dia 

do jornalista é - e precisa ser sempre - 

a apuração. Ela precisa ser responsável. 

E há de se ter muito respeito ao leitor. 

Então, a responsabilidade, a consciên-

cia do tamanho do papel do jornalista, 

este é o único caminho de se garantir 

a melhor informação”. É o que ensina 

a gerente operacional de Redação de A 

União, Nara Valuska. 

Ela sabe que, no dia a dia, há uma 

série de dificuldades, como o estres-

se, a busca pela informação, a pressão 

do tempo, as dificuldades de se locali-

zar as fontes, mas garante que há um 

clima que apenas os que trabalham 

numa redação conseguem compreen-

der. “É uma espécie de harmonia no 

caos. Algo viciante, estimulante, reno-

vador. É como se pudéssemos mudar 

o mundo todos os dias e, claro, para 

melhor”, disse.
A gerente diz que isso se explica 

porque o jornalista sempre quer mu-

dar o mundo com a revelação dos fa-

tos. E a informação tem realmente esse 

poder, começando na hora em que o re-

pórter recebe a pauta até o momento 

em que o editor pensa a página, elabo-

ra os títulos, escolhe as imagens para 

ilustrar. Tudo é planejado de forma a 

levar a informação ao leitor, espalhan-

do essa verdade. “E quando falamos 

em verdade, não é que ninguém seja 

dono dela, mas é a verdade que se apu-

ra, que se busca. Por isso, a apuração é 

tão importante”.
O principal desafio, para ela, é exa-

tamente a coleta das informações. É o 

momento de checar, checar e checar 

de novo para se divulgar a notícia da 

maneira mais fidedigna e responsável 

possível. “O mais apaixonante, acredi-

to, é essa expectativa de mudar o mun-

do para melhor. Acho que só consegui-

mos nos manter na profissão enquanto 

pensamos assim: é possível melhorar a 

vida das pessoas com a revelação dos 

fatos; é possível fazer algo de bom pelo 

mundo, pelas pessoas, com a apuração 

desses fatos; é possível transformar a 

sociedade com essa matéria. Isso pre-

cisa ser um sentimento diário. E nem 

sempre é fácil. Mas, sem dúvida, é o que 

nos move”, analisou.

Formada em Comunicação Social 

pela UFPB, Nara entrou para o mer-

cado ainda no segundo ano do curso 

como repórter do Jornal O Norte, em 

1991. “Naquela época, O Norte man-

tinha uma liderança absurda no mer-

cado e era quase um sonho fazer par-

te daquele time”, contou. De repórter, 

passou a chefe de reportagem, foi edi-

tora setorial de várias áreas. Foi chefe 

de Redação até chegar à editoria geral. 

Na União, trabalhou pela primeira vez 

ainda nos anos 1990. Desde então, as-

sumiu várias funções e hoje é geren-

te de Redação. Também trabalhou no 

Jornal da Paraíba, ocupando a edito-

ria geral. Fora do impresso, foi editora 

do portal O Norte On-line no momen-

to em que o mercado digital começava 

a ganhar espaço na Paraíba. 

O prazer diário da busca pela notícia mais atraente

“A busca pela notícia é sempre pra-

zerosa. É uma satisfação diária levar 

essa informação à população. O mais 

gratificante de tudo é você ter o seu tra-

balho reconhecido pela qualidade, ou 

seja, uma informação feita com respon-

sabilidade e veracidade”. A avaliação 

é de Teresa Duarte, chefe de reporta-

gem de A União, formada em Jornalis-

mo pela UFPB e pós-graduada em Re-

dação Jornalística pela Universidade 

Potiguar/João Pessoa.

É ela quem chega cedo na redação 

para distribuir as pautas, organizar a 

equipe, fazer o relatório das atividades. 

E, nesse trabalho, a intenção é passar a 

informação clara e completa ao leitor. 

Para que isso ocorra, os editores de pá-

ginas estão sempre orientando os re-

pórteres em relação aos textos. 

A chefe de reportagem afirma que o 

dia a dia não é fácil. É preciso lidar com 

uma equipe que, além da responsabili-

dade do trabalho, tem seus problemas 

pessoais e, muitas vezes, é estressan-

te driblar os obstáculos pelo caminho. 

Mas, ela é incansável. Todos os dias, ao 

amanhecer, inicia a busca por notícias 

para pautar os repórteres e garantir a 

melhor informação aos leitores. Teresa 

Duarte foi repórter da Rádio Universi-

tária da Paraíba, do Jornal Correio da 

Paraíba e assessora de comunicação so-

cial da Companhia de Desenvolvimen-

to da Paraíba (Cinep). É ainda colunista 

de turismo n’A União e na Rádio Taba-

jara, além de vice-presidente da Asso-

ciação Brasileira de Jornalistas de Turis-

mo - Seção Paraíba (Abrajet-PB).

Continua na página 28

Lucilene Meireles

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Vantagem
Jornal impresso 

“mastiga” melhor 

a notícia que leva 

aos leitores
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Especial

A UNIÃO 129 anos

Liberdade de expressão e pluralidade de ideiasO Jornal A União é também liberdade de expressão. O edi-
torial exprime, como deve ser, o pensamento da empresa. “Os 
colunistas, que podem ser cronistas, são livres para escrever 
artigos de opinião, têm suas temáticas definidas por eles mes-
mos e não sofrem restrição, críticas ou censura. É comum ou-
vir de várias pessoas que escrevem n’A União o seguinte: ‘O 
jornal nunca me censurou’”, frisou Naná Garcez.Conforme William Costa, A União sempre foi plural com 
suas editorias. “E é bom que seja, porque a vida é diversida-
de, e o jornal tem que ter essa capacidade de passar uma in-
formação plural para a sociedade. Temos que levar o máximo 
de informação para atender a essa pluralidade de pensamen-
to”, comentou.

Além do factual, o jornal leva ao leitor uma reflexão sobre a 
vida, a política, a economia. Mantém ainda a tradição de ofere-
cer opinião para que o leitor possa refletir melhor sobre a con-
temporaneidade, a vida da sua comunidade, do mundo. “Isso 
através de reflexões de outras pessoas, de pensamentos que 
vêm embalados na forma de um poema, uma prosa, uma crônica, um artigo. A crôni-ca, por exemplo, além de in-formar, leva a um prazer es-tético ao leitor, que se deleita com a informação e com a for-ma como ela é passada”, dis-se William. 
Os cadernos e publicações também são destaques. Para Naná Garcez, o fato de o jor-nal oferecer essas editorias significa que o jornal é resi-liente e se adequa ao contex-to em que está inserido. Para o leitor, é diversidade de infor-mação de qualidade, e mostra ainda a capacidade profissio-nal da equipe do jornal. “Do meu ponto de vista, como di-rigente, esse é um momen-to muito feliz enquanto profissional de comunicação. Con-

seguir manter a característica de A União, um jornal de 129 
anos, que é ter leitores e conquistando novos, para mim é mui-
to satisfatório”.

O jornal leva ainda ao leitor informações mais completas 
em seus cadernos, como o Pensar, que aborda temas contem-
porâneos de uma forma mais profunda, com a opinião de es-
pecialistas. “A mesma coisa acontece com o caderno de econo-
mia, um assunto muito presente na vida das pessoas. Criamos 
o caderno há um ano para atender a esse público e a carência de 
informação sobre essa área específica”, ressaltou William Cos-
ta. Sem contar com o suplemento Correio das Artes, com mais 
de 70 anos de existência, um caderno respeitado, que leva in-
formação de qualidade no campo das artes e mais especifica-
mente da literatura. Suas páginas contam com a colaboração de 
professores universitários, críticos de cinema e literatura. Pes-
soas que fazem a análise do universo das artes e da literatura.

Projeção para o futuroA União já percorreu um longo caminho, regis-trando momentos importantes da história. Hoje, o impresso continua sendo um veículo valioso de in-formação, mas a modernidade exige que o impres-so vá além para se manter. E uma grande preocu-pação é com a qualidade da leitura na forma e no conteúdo. Na forma, A União estreia hoje um de-senho novo, num tom mais claro. Naná Garcez observou também que A União tem um alto índice de leitores com mais de 60 anos. Assim, a coluna 60+ está atualíssima. “Hoje, uma pessoa com 60 anos é produtiva. Não é uma pessoa que pensa apenas na aposentadoria. Ao contrário, tem gente que muda de vida aos 60 anos. Então, o jornal tem que estar sempre se adequando na for-ma e no conteúdo. Colocar o QR Code é uma mo-dernidade, e usaremos outras mais que venham para fazer com que A União acompanhe a tecno-logia e o estilo de vida de quem vive naquele con-texto”, destacou.
As dúvidas sobre o futuro do jornal impresso existem, mas por enquanto A União continua in-vestindo na qualidade gráfica, estética e, princi-palmente, na informação de qualidade. O diretor de Mídia Impressa William Costa acredita que a transposição do jornal para as plataformas digitais amplia seu alcance. “Eu espero que o futuro seja longo em relação a essa dinâmica. O jornal não só ter sua versão impressa, mas também sua versão digital, on-line e que sempre chegue a um públi-co maior. O importante é que não haja a quebra de vínculo entre o jornal – digital ou impresso – com o leitor”, completou. 

Projeto gráfico moderno proporciona mais conforto para a leitura

Diagramação atraeNte

Vigor
Diversidade de 
informações e 

cadernos especiais 
têm garantido a 
fidelidade dos 

leitores do jornal e a conquista de novos. Surpreender o leitor de forma positiva é 
uma prioridade

Continuação da página 25

O Jornal A União, único impresso diário em circulação da Paraíba, tem uma tradição de renovação gráfica e editorial. No aniversário de 129 anos, comemorado neste dia 2 de fevereiro, a Empresa Paraibana de Comunicação (EPC) presenteia o leitor com um jor-nal de leitura confortável, layout mo-derno e funcional.
Já nesta edição, o leitor irá notar que a tipologia para os títulos e tex-tos foram modificadas. Outras mu-danças bem perceptíveis são a distri-buição das notícias na página, agora mais padronizada; textos mais sucin-tos e colunas verticalizadas. O diretor de Mídia Impressa da EPC, William Costa, ressalta o com-promisso de A União em estar sempre se renovando para oferecer aos leito-res uma informação de qualidade, que envolve conteúdo e aspecto gráfico.“A finalidade do jornal é levar in-formação de qualidade à sociedade, respeitando os leitores que são fiéis ao impresso, sem descuidar das pla-taformas digitais, que o jornal tam-bém alcança para o leitor conectado”, comentou.

Quando a direção da EPC decidiu que haveria a modernização gráfica 

de A União, a secretária de redação, Nara Valusca Miranda, e o assisten-te técnico de diagramação e revisão, Paulo Sérgio Carvalho, começaram a pesquisar as tendências de layout dos impressos nacionais, para alinhar as necessidades de cada editoria. “Vimos vários jornais, edições se-manais e dominicais, para compreen-dermos o que estava sendo feito no país. Fizemos uma reunião com os editores setoriais para que eles apre-sentassem sugestões a Paulo, a partir das necessidades do dia a dia, antes de montar o projeto. Minha participação nessa missão foi discutir o peso de cada elemento da página do ponto de vista jornalístico”, declarou Nara Valusca.A finalidade dessa mudança, se-gundo Paulo Sérgio Carvalho, foi a de desenvolver um projeto gráfico padronizado. “O leitor vai experien-ciar uma forma mais confortável de leitura, pois a poluição visual distrai a atenção. Construímos um projeto gráfico mais funcional, minimalista e com um layout moderno, que acom-panha as tendências dos jornais im-pressos nacionais, como Folha de São Paulo, Estadão e Jornal do Comercio, por exemplo”, pontuou. 

A União ganha nova feição para celebrar aniversário

Ao longo do tempo, o Jornal A União desempenhou – e assim ain-da continua - sua missão de bem in-formar à população, cumprindo um papel historicamente importante ao ponto de ser considerado “patrimônio da Paraíba”, em respeito aos seus 129 anos de existência que se completam nesta quarta-feira, dia dois de feverei-ro. Mas esse periódico também se des-taca por ser um veículo de comunica-ção que costuma divulgar, como uma de suas prioridades, tudo o que acon-tece na área da cultura, uma linha edi-torial que é uma espécie de marca tra-dicional já reconhecida pelos diversos segmentos da sociedade paraibana. Esse jornal da imprensa oficial, vinculado ao Governo do Estado, am-pliou, com o passar dos anos, sua co-bertura cultural, abrindo espaço para as minorias, bem como atualizou seu contato com o público através do uso de ferramentas tecnológicas, a exem-plo das redes sociais. Na área da cultura, é evidente que A União sempre noticiou o tra-balho e os eventos realizados pe-los artistas das mais diversas lin-guagens, sejam paraibanos ou não, considerados como grandes estrelas, até porque alcançaram esse pata-mar pelo talento. Mas também vem abrindo suas páginas para os novos artistas que, além do palco no qual vão se apresentar, ainda necessitam de um outro tipo de espaço, que é o da divulgação de sua produção, na busca de um lugar na cena cultu-ral. E essa abertura é disponibili-zada para quem trabalha nos mais variados segmentos culturais, como os do cinema, literatura e artes vi-suais, seja na capital ou pelo inte-rior da Paraíba. 

O jornal mantém a sua tradição de valorizar a cultura, principalmen-te a paraibana. Sobre cinema, há co-luna dominical. Na área da literatura, A União possuiu colaboradores espe-cializados.

Correio das ArtesE também é preciso ressaltar o premiado “Correio das Artes”, su-plemento literário e de artes que ga-nhou formato de revista e é reconhe-cido nacionalmente por divulgar a produção de autores paraibanos e de 

outros estados do Brasil, dando visi-bilidade aos bons autores, sejam os novos, que estão iniciando, ou os já consagrados. 
No seu histórico, o jornal guarda registros importantes, como artigos literários de autoria do escritor José Américo de Almeida, cujo livro inti-tulado “A Bagaceira”, publicado em 1928, é considerado um dos marcos iniciais do romance regionalista do Modernismo brasileiro. Outro exemplo é o poeta Augusto dos Anjos, que publicou em A União pela primeira vez, em 1909, entre ou-tros textos, os seguintes poemas: “A um carneiro morto”, no dia 22 de ja-neiro; “Debaixo do tamarindo”, um dos mais conhecidos, em 18 de abril; e “Versos a um cão”, em 11 de de-zembro. São poemas que mais tar-de seriam incluídos no único livro que publicou, intitulado “Eu”, lança-do em 1912.   

Por essas e outras razões, costu-mo dizer que é um privilégio poder contribuir, por meio do meu trabalho como jornalista, para dar continuida-de a essa história de A União, onde atuo há mais de três décadas. 

Jornal amplia cobertura cultural para as minorias 
Novos autores e artistas ganham mais visibilidade e estímulo para suas carreiras

espaço Democrático

Guilherme Cabralguilhermecabral@epc.pb.gov.br

Premiado suplemento Correio das Artes tem sua qualidade reconhecida nacionalmente

Audaci Júnior edita o caderno de Cultura

Paulo Sérgio privilegiou o minimalismo

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com
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João Azevêdo inaugurou ontem dois projetos no município e destacou os investimentos no Vale do Paraíba; em Itabaiana, governador entregou Casa da Cidadania. Página 13

Mogeiro recebe obras de mobilidade urbana

Covid: perto de 500 mil 
casos, PB tem alta de 
313% nas internações
Número de pacientes hospitalizados saltou de 76, no primeiro dia do ano, para 314, ontem; 
novo decreto do Governo do Estado, publicado hoje no DOE, aumenta restrições. Página 5

Paraíba gerou quase 33 mil 
empregos formais em 2021
Serviços e comércio foram os setores que mais contribuíram para 
o desempenho do mercado de trabalho, avalia Caged. Página 17

Colunas

A antologia ‘A pensão de Dona Berta e outras 
histórias para jovens’ contempla textos de Ariano Suassuna 

pinçados em depoimentos, palestras, conferências. 
É uma seleção especialíssima.  Página 11

Neide Medeiros Santos 

Um artista, mais do que coerente com a sua 
obra, deve ser digno dela. E o gesto de Young, 

somado a tantos outros, o faz um exemplo de artista 
grandioso em todos os sentidos.  Página 10

André Cananéa

Cara nova Para celebrar os 129 de A União, o 
jornal circula, a partir de amanhã, com um layout mais 
moderno e arejado, seguindo o padrão adotado nos 
impressos de todo o mundo. A edição de aniversário ainda 
traz um caderno especial com os múltiplos aspectos que 
cercam o único diário impresso em circulação na Paraíba.

Amanhã

Nesta terça-feira Grupos Freetozz e Caburé (foto) embalam a noite 
de shows do ‘Palco Tabajara’ com muito jazz e ritmos caribenhos. Página 9

Foto: Adri L./Divulgação
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Setor aéreo Ministro do Turismo assina hoje contrato que prevê reforma e 
revitalização dos aeroportos Castro Pinto e João Suassuna, na PB. Página 18
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A União é o único jornal diário da Paraíba que ainda sobrevive. Reinventar-se é a fórmula para continuar ativo

Jornalismo impresso enfrenta desafios                                                                        
Novos tempos

O jornal A União já per-

correu um longo caminho, 

registrando momentos im-

portantes da história da Pa-

raíba, do Brasil e do mundo. 

Hoje, mantém-se como um 

veículo valioso de informa-

ção e pesquisa. Mas, de forma 

geral, os impressos têm per-

dido espaço para as notícias 

instantâneas na internet. Para 

acompanhar essa evolução, A 

União se adapta à nova era, 

seja através da versão digital 

ou do QR Code, por exemplo. 

E será assim nos próximos 

anos, um jornal antenado e 

mais vivo do que nunca, asse-

gurando a sua função princi-

pal que é a de informar. 

A diretora-presidente da 

Empresa Paraibana de Co-

municação (EPC), Naná Gar-

cez, afirmou que indepen-

dentemente da plataforma, o 

papel do jornalismo é o mes-

mo: levar informações de 

qualidade e credibilidade. Ela 

acredita que o impresso resis-

te não só pelo hábito de mui-

tas pessoas ainda gostarem 

de ler, mas porque há ain-

da um público que acredita 

e prefere o impresso. “E hoje, 

agrega algo mais, o QR Code , 

em que o leitor faz a migração 

do físico para o digital. É uma 

adaptação aos novos tempos 

e significa que A União, que 

vai fazer 129 anos, é um jornal 

resiliente, que se adequa e se 

adapta às tecnologias”. 

É o que pensa também o 

diretor de Mídia Impressa, 

William Costa. Ele afirmou 

que o jornal impresso con-

tinua cumprindo a impor-

tante missão de transmitir 

informação para um públi-

co que ainda se mantém fiel 

ao papel, ao jornal impres-

so. “Nós respeitamos muito 

esse público que gosta de re-

ceber o jornal em casa, de ter 

esse contato físico. É um pú-

blico ainda muito extenso, e 

o jornal se mantém em sinto-

nia com essa resistência”, dis-

se. Apesar do avanço tecnoló-

gico, das plataformas digitais, 

ele acredita que a mudança 

deve ser paulatina. 

Para William, o conta-

to físico do leitor com o jor-

nal é algo que vai além da 

transmissão de conhecimen-

to. E para que o jornal se tor-

ne uma realidade, existe toda 

uma cadeia envolvida que vai 

da produção do jornal na re-

dação, sua transformação nas 

oficinas gráficas, distribuição. 

“É um universo que não pode 

ser escanteado da noite para o 

dia. O jornal tem uma função 

social muito grande. Além de 

transmitir informação, con-

tribui para a geração de em-

prego e renda”, acrescentou.

O jornalismo por si só é um desafio diário 

mas, durante a pandemia, esse desafio se tor-

nou muito maior. Mesmo assim, o jornal A 

União se manteve firme nos momentos mais 

críticos da crise sanitária, adaptando-se a uma 

situação nunca vivida. O cenário desconheci-

do, porém, permitiu constatar que a união da 

equipe tornou possível levar ao leitor as edi-

ções diárias sem perder a qualidade e a cre-

dibilidade, que são as principais caracterís-

ticas do jornal.
Naná Garcez observou que o fato 

de o meio de comunicação não pa-

rar significa que ele é uma ativida-

de essencial para que as pessoas 

possam ficar bem informadas. 

E, segundo ela, foi dentro des-

se raciocínio que não houve 

nenhuma interrupção no 

jornal, no Diário Oficial 

e na Rádio Tabajara. 

“Nós nos adequa-

mos às circunstân-

cias da pandemia, mas 

a mim, particularmente, 

impactou entrar na reda-

ção e ver todos os compu-

tadores funcionando e apenas Teresa Duar-

te lá. Depois nós evoluímos em programas e 

continuamos a fazer, dentro das circunstân-

cias, um jornalismo sério e responsável, como 

deve ser e sempre foi”, observou. Para ela, a in-

teração da redação foi fundamental enquanto 

durou o trabalho remoto.

“Houve um momento em que não podía-

mos botar os repórteres na rua. As matérias 

tinham que ser feitas por telefone, Whatsa-

pp, e-mail. Dificultou bastante, mas fico mui-

to feliz com os resultados que tivemos. O jor-

nal não deixou de circular, não perdeu sua 

qualidade, mesmo com a pandemia”, enfati-

zou William Costa. 

Ele lamentou a perda de alguns servidores, 

vítimas da Covid-19, e ressaltou que quando 

um funcionário adoece, há sempre a preocu-

pação com os demais, é feita uma avaliação 

dos contatos que ele teve na redação. É um cui-

dado permanente. “Eu tenho certeza de que, 

se Deus quiser, quando passar a pandemia, 

de fato, porque ela tem altos e baixos com as 

variantes, o jornal A União terá um excelente 

acervo de informação durante esse período. É 

um serviço muito valioso de utilidade pública 

que estamos prestando”, considerou.

Qualidade é mantida intacta na pandemia

Continua na página 26

“Ainda não 

sabemos o que 

vai acontecer 

no futuro. Eu 

considero 

importante que o 

jornal impresso 

continue 

atendendo ao seu 

público até que 

o futuro nos diga 

qual é, afinal, o 

seu destino”.

William Costa,  

diretor de Mídia 

Impressa  

do jornal A 

União 

Naná Garcez: jornal impresso tem público fiel William Costa destaca função social do jornal

Foto: Edson Matos

Foto: Edson Matos

Lucilene Meireles 

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Prevenção Prefeitura de João Pessoa oferece, hoje, 
sete postos de testagem distribuídos pelos bairros. Página 4

Foto: Kleide Teixeira/Secom-JP
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NA PARAÍBA

A Covid em números
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MORTES

498.923

25.454.105

369.955.862

9.716

627.365
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CASOS vACINAS APLICADAS

6.557.202

360.196.585 

10.080.466.709

Fofo Animais recém-nascidos 
recebem cuidados especiais 
no setor de neonatal 
do Parque 
Arruda Câmara. 
Página 6
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Campinense entra para a 
relação do novo Timemania
Clube paraibano se junta a Botafogo e Treze na lista dos 
80 times do país beneficiados pelo programa. Página 21

Edital prevê R$ 1,6 milhão 
para propostas inovadoras
Fapesq iniciou inscrição para o Programa Centelha II, que visa 
estimular a geração de empresas de base tecnológica. Página 19
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Em 2014, a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), das 
Nações Unidas, registrou uma notícia alvissareira em seu Relatório Anual 
sobre o Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo: o Brasil 
havia saído do mapa da fome. Em termo percentual, representava que a 
população em situação de insegurança alimentar severa estava abaixo de 5%.  

Porém, a partir dos anos subsequentes, essa evolução significativa 
deste indicador de segurança alimentar começou a sofrer revezes, entre 
outros motivos devido à estagnação econômica, ao crescimento das taxas 
de desemprego, à queda da renda e à redução de recursos destinados a 
programas de inclusão social e produtiva, como o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA). Há que se fazer referência ao Bolsa Família, que começou a 
não atender todas as pessoas em vulnerabilidade social, apesar de centenas 
se encaixarem nos critérios do programa, gerando uma fila de espera.

No período pós-pandemia, este cenário só se agravou, sobretudo devido 
à alta do desemprego.  

É fato que o auxílio emergencial do Governo Federal, que só chegou a R$ 
600,00 após pressão do Congresso – a gestão queria, inicialmente, o valor de 
R$ 300,00 –, minimizou a condição de vulnerabilidade social de 68 milhões 
de brasileiros. Contudo, a redução do valor do auxílio e, posteriormente, a 
sua descontinuidade, no ano passado, deixaram um flanco em aberto no 
enfrentamento à insegurança alimentar.       

Na Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, realizada em 2017/2018, 
identificou-se algum nível de insegurança alimentar em domicílios 
habitados por 85 milhões de pessoas, sendo que 10,3 milhões delas estavam, 
literalmente, passando fome.    

Em 2020, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional constatou que 43,3 milhões de pessoas não tinham 
alimentos suficientes e 19 milhões não tinham acesso, diariamente, a 
alimentos.  

Durante a pandemia, não fosse a atuação de governadores para enfrentar 
a insegurança alimentar, o cenário teria se tornado ainda mais grave. A 
Paraíba, em particular, foi um dos estados que mais se empenhou em criar 
políticas públicas para fazer esse enfrentamento. Atualmente, o Governo do 
Estado distribui 50 mil refeições diárias em distintas regiões, por meio de 
programas como o Prato Cheio e o Tá na Mesa, e dos restaurantes populares.   

Sem dúvida, um dos maiores desafios dos gestores é tornar possível 
alcançarmos os indicadores registrados em 2014. O Brasil precisa sair 
novamente do mapa da fome. 

No mapa da fome Pelas ondas do rádio
O meu primeiro contato físico com a Rá-

dio Tabajara da Paraíba aconteceu tão logo de-
sembarquei em João Pessoa com o intuito de 
me estabelecer em definitivo. Estávamos em 
1976 e eu ainda ensaiava os primeiros passos 
na comunicação paraibana como colunista 
do jornal O Momento, o valoroso semanário 
que fez história na Imprensa da  Paraíba sob 
o comando do valente Jório Machado.

Estava concluindo o curso de Direito 
na Faculdade Autônoma, hoje Unipê, quan-
do recebi o convite do meu professor de 
Prática Forense, Marcos Souto Maior, hoje 
desembargador aposentado, que , à época 
assumira o comando da emissora oficial do 
Estado, para integrar o os seus quadros  ao 
lado de nomes consagrados 
como Geraldo Cavalcanti, Gil-
son Souto Maior, Marcondes 
Brito, Ivan Tomás, Roberto 
Carlos de Oliveira, Spencer 
Hartmam, Bolinha , Ivan Be-
zerra, Petrônio Souto e outros 
ases da radiofonia paraibana.

Durante alguns meses, 
nos estúdios montados na 
sede da Avenida João Macha-
do,  apresentei o programa 
“Status Social”, que ia ao ar nas 
manhãs de sábado, destinado 
ao público jovem, onde atuava 
como um disck-jóquey,  com um perfil musi-
cal entrecortado com notícias de interesse 
da juventude. Uma experiência fascinante 
que ainda me rendeu uns bons trocados 
com o patrocínio das Farmácias Padre Zé, 
do saudoso Josélio Paulo Neto, da Movelaria 
Pernambucana, de Gilda Almeida,  o leite 
Salp, de Maurício e Miriam Gama e do Labo-
ratório Maurílio de Almeida, dirigido pelo 
seu fundador.

Logo descobri que toda aquela intimi-
dade com a atividade radiofônica tinha uma 
razão de ser: meu pai, Abelardo de Araújo Ju-
rema, tivera participação muito importante 
na história da Tabajara,  que dirigiu durante 5 

anos, exatamente no período mais dramático 
da II Grande Guerra, de 1940 a 1945, quando 
seus comentários, sob o título de O Teatro 
da Guerra, com narração do locutor Orlando 
Vasconcelos, ultrapassaram as fronteiras 
do País e eram retransmitidos  pela BBC de 
Londres, fato que é registrado em livro pelo 
historiador José Octávio de Arruda Melo.

- Quando a sirene da imprensa oficial to-
cava, a Tabajara entrava no ar com os comen-
tários de Abelardo  analisando as batalhas 
mais recentes da Europa, Norte da África e 
Extremo Oriente e os lineamentos políticos 
do conflito, relembra JO.

Foi , também, na gestão do dr. Abelardo 
Jurema que a Orquestra Tabajara, de Severino 

Araújo, ganhou asas e passou 
a se apresentar pelo Brasil 
afora. E foi o próprio Severino 
Araújo, antes de uma apre-
sentação no ginásio do Cabo 
Branco, que me confidenciou 
que, “se não fosse o seu pai”, 
ele e seu grupo jamais teriam 
conseguido viajar ao Rio de 
Janeiro para conquistar o País. 
“Foi ele quem garantiu as pas-
sagens para a nossa aventura”, 
salientou.

Semana passada partici-
pei das solenidades comemo-

rativas aos 85 anos da Tabajara. Ocupei lugar 
à mesa de honra ao lado de nomes que escre-
veram e continuam escrevendo a sua história. 
Muito comovido, narrei as minhas experiên-
cias com a emissora e relembrei a passagem 
do meu amado pai na evolução daquele sonho , 
inaugurado em 25 de janeiro de 1937, com um 
discurso de Argemiro de Figueiredo que bem 
sintetizava a importância daquele momento:

 - “E raiou um novo som nas noites cal-
mas da província”, saudou o admirável tri-
buno.

E o som continua a ecoar e  o sol a brilhar 
nas ondas da rádio que transmite a voz da 
Paraíba.

A casa, o bonde, a guerra
Esta casa onde moro foi o construtor 

Cleanto Coutinho quem fez, por iniciativa de 
meu pai, Otávio Pinto, para tia Chica morar 
depois que ele morresse. Papai era um ho-
mem previdente, e pensava, talvez, que eu 
não fosse cuidar da minha velha tia. Mas ela 
ficou comigo e minha mãe até morrer, e mais 
morrêssemos.

Perdi metade da crônica, Douto Leitor, 
pois não salvei o texto tempestivamente. Mas 
vamos recomeçar do começo, como o “beguin 
the beguine” A crônica era sobre o saudoso 
Cleanto Coutinho, encantado recentemente, 
na manhã de um sábado, e sobre o histórico 
bairro de Tambiá. Um bairro histórico, como 
eu ia dizendo, pois tinha no seu acervo arquite-
tônico sobrados como o Estado 
Maior do Exército, durante a 
Segunda Guerra Mundial.

Ainda hoje o sobrado 
está lá, incrustado no centro 
comercial. A guerra passou, 
mas o sobrado ficou. Numa 
das casas da esquina, ao lado 
do shopping de hoje, morava 
o menino Marcus Vinícius, fu-
turo maestro e compositor. De 
fronte a Vinícius, o guerreiro 
Cleanto.

Os periquitos de Cleanto 
deviam se assustar com a pas-
sagem do bonde, a poucos anos da Segunda 
Guerra. Eu mesmo devia ter me acostumado 
com o bonde barulhento, e não ter me assus-
tado com o trem de Bayeux – a primeira cida-
de da Normandia a ser libertada do jugo na-
zista. Mas o trem de Bayeux apitava, soltava 
fumaça e vapor por todas as chaminés, e fazia 
tremer o chão e as casas, e gemer os trilhos de 
ferro. Era medonho para um menino. Devia 
ser mais do que terrível o trem do nazismo 
para uma criança judia, embarcada para a 
morte nos campos de extermínio de Hitler & 
Cia! Como serão os trens da Terceira Guerra?

(Espere aí, Seu Editor, que estou rees-
crevendo sua crônica desta terça-feira. Sai 

já. O computador me traiu e deletou o texto. 
Tava até bom. A velha máquina Olivetti, de 
datilografia, nunca fez isso. Espere aí.)

Uma esquina antes da casa de Cleanto, 
e do Estado Maior, para quem vem da praia, 
ficava o Grupo Escolar Epitácio Pessoa. Foi o 
primeiro grupo escolar da Paraíba. Eu elen-
quei os pequenos atores que fizeram a cena do 
Grupo Epitácio Pessoa de 1949 para cá. Estão 
no livro de versos de Adamantina, Janelas 
abertas. Não foi possível listar os de antes 
porque um incêndio destruiu os arquivos 
do Grupo, de 1949 para trás. Assim, Jacinto e 
Cleanto ficaram de fora, mais outros peque-
nos heróis. Quais seriam? 

A prima Marta, viúva de Cleanto, bem 
que pode providenciar um ál-
bum com as fotos das casas e 
prédios erguidos pelo marido. 
Prédios pioneiros na Capital 
das Acácias, entre os quais se 
inclui a casa da Tia Chica, que 
alberga este escriba e seus 
passarinhos. Pois os periqui-
tos que a pressa materna não 
me deixava curtir, hoje estão 
redivivos no viveiro que pedi 
para Cleanto fazer no oitão do 
agora, executado por Nau. Tem 
nome de navio o pedreiro faz 
tudo que me serve.

O viveiro é grande, não constrange os 
passarinhos. Mede quatro metros de com-
primento por dois e meio de altura e um de 
largura. Os periquitos e burguesas do atual 
viveiro de Cleanto vivem confortavelmente. 
E sua criação é permitida por lei. Cantam, can-
tam, só param para dormir, comem cantando. 
Você deve estar ouvindo. Os pássaros assim 
criados vivem o triplo dos soltos na nature-
za. Uma vez vi um gavião com uma rolinha 
presa nas suas garras. Ia ser devorada. Ah 
se eu estivesse com uma espingarda! Mas os 
meus pássaros são protegidos por uma tela 
de arame, à prova de gatos e gaviões, graças 
a Nau e Cleanto.

 Logo descobri que 
toda aquela 

intimidade com a 
atividade radiofônica 
tinha uma razão de 

ser: meu pai, Abelardo 
de Araújo Jurema   

 O viveiro é 
grande, não 

constrange os 
passarinhos. Mede 
quatro metros de 

comprimento por dois 
e meio de altura e um 

de largura   

História preservada

Fotolegenda
Foto: Evandro Pereira
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Texto havia sido aprovada em dezembro do ano passado pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba

O governador da Paraíba, 
João Azevêdo (Cidadania), san-
cionou ontem a Lei de Proteção 
Social dos Militares, com vetos 
atendendo reivindicações da 
categoria. A lei foi aprovada em 
dezembro pela Assembleia Le-
gislativa do Estado. 

“Estamos atendendo 
100% das reivindicações 

apresentadas, até porque 
esse é o objetivo. Sentamos 
e conversamos, dialogamos 
e negociamos cada avanço 
que poderia ser feito”, disse o 
governador, ontem, durante 
o programa Conversa com o 
Governador, veiculado a ní-
vel regional, através da Rádio 
Tabajara. 

Após reuniões com os 
líderes da categoria, o go-
vernador acatou as reivindi-

cações e realizou mudanças 
na lei, como o artigo 49, que 
permitirá a incorporação no 
Serviço Militar nas Forças 
Militares de Segurança do 
Estado da Paraíba.  

Além disso, também 
será vetado o artigo 15, que 
trata da reserva remunera-
da de ofício, objeto de pro-
jeto de lei que será enviado 
no retorno dos trabalhos 
legislativos, para permitir 

maior mobilidade e poten-
cializar como promoções de 
todas as patentes da Polícia 
e do Corpo de Bombeiros, 
atendendo a um pleito da 
categoria.

João Azevêdo ressaltou 
ainda durante o programa, 
que o seu governo tem res-
peitado a segurança públi-
ca. “Fizemos mais de 6,6 
mil promoções nesses três 
anos de governo. Demos 

autonomia administrativa 
e financeira à Polícia Civil, 
estamos fazendo um con-
curso de mais de 1,4 mil 
profissionais para a Polícia 
Civil. [...] É com diálogo que 
esse governo tem se carac-
terizado, é um governo que 
tem condições de desen-
volver uma relação de res-
peito com os poderes, ór-
gãos de controle e nossos 
servidores”, ressaltou.

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Governador sanciona Lei de 
Proteção Social dos Militares 

Filiado ao PSD, Raimundo Lira 
defende o nome da secretária 
executiva de Articulação Polí-
tica, Eva Gouveia, como can-
didata a vice-governadora na 
chapa majoritária do governa-
dor João Azevêdo. A propósi-
to, Lira disputará cadeira para 
a Câmara dos Deputados pela 
legenda – anteriormente, ele 
havia anunciado a intenção de 
concorrer ao Senado. Desistiu. 

Lira defende eva 
Nesta terça-feira, João Azevê-
do deverá ter reunião com o 
presidente nacional do PSD, 
Gilberto Kassab, em Brasília. 
Na pauta, a possibilidade de o 
governador assumir o coman-
do da legenda na Paraíba, em 
lugar de Romero Rodrigues. 
Aliás, o PSD, por meio do pró-
prio Kassab, foi o primeiro 
partido a convidar o governa-
dor para os seus quadros.   

O governador João Azevêdo também foi 
provocado a falar sobre a postura adota-
da por Romero Rodrigues, e afirmou que 
ele tomou “uma decisão pessoal”, não 
representando a opinião da instância 
partidária – a propósito, a secretária-ge-
ral do PSD, Eva Gouveia, disse, semana 
passada, que o partido continua cons-
truindo uma aliança com o Cidadania. 
João ratificou: “Estamos nessa direção”. 

“estamos nessa direção”       

“espero que eLe anuncie isso”, diz governador  
sobre decisão de veneziano em reLação à eLeição 

o comando do psd 

A decisão de Romero Rodrigues de não vir para a base governista, neste ano eleitoral, pode-
rá facilitar a retomada dos entendimentos para que o MDB se mantenha na aliança com o 
governador João Azevêdo? Eis uma indagação que se mostra pertinente neste momento. E 
a resposta tem todas as possibilidades de soar como um ‘sim’. Afinal, em tese, o senador 
Veneziano Vital do Rêgo, presidente do MDB, diante deste novo cenário, se sentiria mais 
confortável para reativar os entendimentos com a gestão estadual.  Ontem, ao cumprir 
agenda administrativa em Itabaiana, o governador João Azevêdo (foto) foi provocado pela 

imprensa a falar sobre o assunto, e ressaltou que espera que o MDB expresse 
em breve uma posição oficial, de modo que ambos os lados possam ficar à 
vontade para definir suas estratégias com vistas às eleições de outubro. “Eu 
espero que ele, efetivamente, anuncie isso, a sua posição, porque até agora 
não o fez. Eu espero que ele realmente tome a decisão para que a gente 
possa, logicamente cada um, se for o caso, seguir seu caminho ou seguir-

mos juntos neste projeto que tem feito uma diferença fundamental para 
a Paraíba”, argumentou o governador. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Me-
deiros ressaltou a necessidade de o governo 
adotar novas medidas para enfrentar o recru-
descimento de casos de Covid-19, “senão a rede 
hospitalar não aguenta”. De acordo com ele, 
estão sendo registrados três mil casos novos di-
ários, com óbitos. Novo decreto deverá começar 
a vigorar hoje.   

covid-19: secretário aponta  
para as novas medidas  

“edificando pontes” 

pessoas não vacinadas  

“Só Lula pode liderar um processo de reconstru-
ção do país. E consciente do seu papel, ele já cum-
pre a missão, edificando pontes com aqueles que 
já estiveram do outro lado, mas, por nutrir valores 
democráticos, podem e devem estar juntos neste 
processo de retomada democrática do país”. Tre-
cho da carta em que a direção nacional do PT dá 
anuência à aliança com Geraldo Alckmin, como 
candidato a vice-presidente. 

Pessoas não vacinadas ou com ciclo vacinal incompleto 
continuam sendo as maiores vítimas da variante ômicron 
da Covid-19, confirma o secretário Geraldo Medeiros. 
“Ontem [domingo] tivemos sete óbitos”, disse ele, todos 
de pessoas nessas condições. “Teremos o pico na metade 
do mês de março e, a partir daí, espera-se o declínio no 
número de contaminados”, projetou.   
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A Junta Comercial do Es-
tado da Paraíba (Jucep-PB) 
está de comando novo no 
Estado. Tomou posse, ontem 
à tarde, na presidência do ór-
gão, a advogada e presidente 
da executiva estadual do PC 
do B Gregória Benário. A nova 
comandante da Junta disse 
que até o final do ano a Jucep 
será totalmente digital e mais 
ágil. Ela substitui Simão Al-
meida, falecido no final do ano 
passado, vítima de complica-
ções da Covid-19. A nova diri-
gente será a segunda mulher 
a ocupar o cargo em mais de 
130 anos de história da Junta. 

Em seu discurso de 
posse, a presidente da Ju-
cep prometeu informatizar 
completamente a Junta, ou 
seja, até dezembro, os ser-
viços ofertados pelo órgão 
serão todos digitais e, por 
tabela, mais ágeis para a 
população paraibana. 

“No fim do ano tere-
mos um saldo positivo nes-
te processo de digitalização 
dos serviços ofertados pela 
Jucep. Será um marco, uma 
Junta cem por cento digital, 
até o fim do ano. Tenho cer-
teza. O trabalho continuará. 
Para isso, venho receben-
do apoio de todos os ser-
vidores desta Casa. Foram 
muitas ligações de apoio. E 

quero, desde já, dizer que a 
sala da presidência estará 
aberta a todos eles”, disse 
Benário. 

A nova presidente tam-
bém agradeceu o convite e 
a confiança do governador 
João Azevêdo e dos colegas 
de partido. Ela também fez 
uma menção toda especial 
ao ex-presidente da Jucep 
e ex-correligionário Simão 
Almeida. 

“Agradeço a aceitação 
do meu partido, do gover-
nador João Azevêdo, e dos 
servidores da Junta. Va-
mos dar continuidade ao 
trabalho que vinha sendo 
desenvolvido. É uma res-
ponsabilidade muito gran-
de substituir Simão, nesta 
cadeira que foi ocupada por 
ele. Sei como era a sua doa-
ção para construir um país 
melhor. Sua marca foi dei-
xada nestes três anos que 
passou aqui. Vamos buscar 
a eficiência de Simão, aqui 
na Junta Comercial”, com-
pletou a presidente.    

Deputados e secre-
tários

Várias autoridades 
prestigiaram, ontem, a pos-
se de Gregória Benário na 
presidência da Junta Co-
mercial da Paraíba. Além 

de secretários de estado, 
os deputados estaduais 
Inácio Falcão (PC do B), 
Anísio Maia (PT), o depu-
tado federal Frei Anastácio 
também se fez presente na 
solenidade. 

Para o colega de par-
tido, o deputado estadual 
Inácio Falcão, Gregória re-
cebe uma importante mis-
são, mas acredita no poten-
cial de sua correligionária 
e diz que a Junta Comercial 
está em boas mãos.  

“Lamentamos que 
a posse de Gregória na 
presidência da Jucep está 
ocorrendo pelo passa-
mento do valoroso ca-
marada Simão Almeida. 
Mas, agora, sob nova di-
reção, tenho certeza que 

a Instituição continuará 
sendo bem gerida. Gregó-
ria cumprirá sua missão, 
disso não tenho dúvida”, 
comentou Falcão. 

Já o deputado estadual 
Anísio Maia disse que foi 
uma grande homenagem 
que o governador prestou 
a Simão. Mas lembrou dos 
méritos e competência da 
grande técnica que é a nova 
dirigente da Junta. 

“Simão foi um grande 
nome. Mas quando se in-
dicou Gregória, se home-
nageou também Simão. 
Tenho certeza que ela fará 
um grande trabalho à fren-
te da Junta Comercial, pois 
tem competência e é uma 
grande técnica. O gover-
nador João Azevêdo acerta 

ao nomear Gregória. Nós, 
partidos de esquerda, es-
tamos com o governador 
neste processo. Não tem 
porque questionar isso”, 
completou Maia. 

Quem também disse 
acreditar na competência 
da nova presidente da Ju-
cep-PB foi o deputado fede-
ral Frei Anastácio. Para ele, 
Gregória fará uma grande 
e notável administração à 
frente do órgão. 

“Lamentamos pela 
perda e ausência do com-
panheiro Simão. Sua me-
mória nos ajudará, pois 
ela tem um papel impor-
tante no Estado, pelo o 
que representou e repre-
senta. Parabenizar o go-
vernador João Azevêdo 
pela nomeação da com-
panheira Gregória. Sei de 
sua competência e o quan-
to ela irá se esforçar para 
fazer jus a sua nomeação 
e substituir à altura o sau-
doso Simão”, disse o parla-
mentar petista.  

Paraíba
A chegada na nova 

presidente da Jucep-PB, 
Gregória Benário, trouxe 
também uma novidade 
para os paraibanos. Tra-
ta-se do sistema Balcão 

Único, que começa a ser 
operado a partir de hoje. 
Ele propiciará a desburo-
cratização para abertura 
de novas empresas. Na 
prática, diminuirá as eta-
pas do processo. 

Balcão Único é um 
formulário único e total-
mente digital, por meio 
do qual empreendedores 
podem abrir empresas 
em apenas um dia e sem 
necessidade de percorrer 
vários órgãos públicos, 
sem taxas e burocracias.

Para utilizar o Balcão 
Único, basta realizar o lo-
gin através da plataforma 
de autenticação Gov.Br e 
selecionar o método. Ini-
cialmente, o sistema faci-
litará a abertura de novas 
empresas das Naturezas 
Jurídicas EI e LTDA re-
gistradas. O sistema irá 
gerar a documentação de 
forma 100% automática.

Gregória Benário toma posse na Junta Comercial 

Gregória promete um sistema totalmente digital e ainda mais ágil 

Foto: Ortilo Antônio

Começa a funcionar hoje, 
na Jucep, o sistema Balcão 
Único, que  propiciará a 
desburocratização para 

abertura de novas empresas

Após reuniões com líderes 
da categoria, o governador 
fez mudanças na lei, como 
o artigo 49, que permitirá 
a incorporação no Serviço 
Militar nas Forças Militares 

de Segurança do Estado



Milton Ribeiro declarou que adolescentes ‘optam’ pelo ‘homossexualismo’ por pertencerem a ‘famílias desajustadas’

A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) denunciou 
ontem, o ministro da Educa-
ção, Milton Ribeiro, ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
pelo crime de homofobia.

A investigação teve início 
depois que o ministro afir-
mou, em entrevista concedida 
ao Estadão em setembro de 
2020, que adolescentes ‘op-
tam’ pelo ‘homossexualismo’ 
por pertencerem a ‘famílias 
desajustadas’.

“Por esse viés, é claro que 
é importante mostrar que há 
tolerância, mas normalizar 
isso, e achar que está tudo cer-
to, é uma questão de opinião. 
Acho que o adolescente que 
muitas vezes opta por andar 
no caminho do homossexua-
lismo (sic) tem um contexto 
familiar muito próximo, bas-
ta fazer uma pesquisa. São 
famílias desajustadas, algu-
mas. Falta atenção do pai, falta 
atenção da mãe. Vejo menino 
de 12, 13 anos optando por 
ser gay, nunca esteve com 
uma mulher de fato, com um 
homem de fato e caminhar 
por aí. São questões de valo-
res e princípios”, declarou na 
ocasião.

A denúncia, assinada 
pelo vice-procurador-geral da 
República Humberto Jacques 
de Medeiros, diz que Ribeiro 
induziu o ‘preconceito contra 
homossexuais colocando-os 
no campo da anormalidade’. 
Também afirma que o minis-
tro reforçou o ‘estigma so-
cial’ contra a população LGB-
TQIA+.

“Ao desqualificar grupo 
humano - publicamente e por 
meio de comunicação social 
publicada - depreciando-o 
com relação a outros gru-
pos em razão de orientação 
sexual, o denunciado adota 
um discrímen vedado e avil-
ta integrantes desse grupo e 
seus familiares, emitindo um 
desvalor infundado quanto 
a pessoas”, diz um trecho do 
parecer da PGR.

O vice-procurador lem-
bra que o ministro recusou 

oferta de acordo de não per-
secução penal, o que o livra-
ria de um eventual proces-
so, desde que confessasse o 
crime e se comprometesse a 
cumprir os termos propostos 
pela PGR. Cabe agora ao STF 
decidir se torna o Ribeiro réu. 
O relator do caso é o ministro 
Dias Toffoli.

A criminalização da ho-
mofobia e da transfobia foi de-
clarada pelo Supremo em de 
junho de 2019. Por 8 votos a 
3, os ministros decidiram que 
atos preconceituosos contra 
homossexuais e transexuais 
passariam a ser enquadrados 
no crime de racismo, que é 
inafiançável. A pena pode che-
gar a três anos, além de multa.

Em depoimento à Polí-
cia Federal no curso da in-
vestigação, o ministro pediu 
desculpas pelas declarações 
e disse que não teve a inten-
ção de ‘desrespeitar ninguém’ 
com a fala. Afirmou ainda que, 
na sua visão, ‘a família dos 
gays são famílias como a sua, 
que (ele) respeita e acolhe a 
orientação de cada um’. Ri-
beiro acrescentou que ‘não 
acredita em intolerância’ e 
que ‘vivemos em um país de-
mocrático e que as pessoas 
podem ter qualquer orienta-
ção e respeita todas’.

Rayssa Motta 
Agência Estado

PGR denuncia o ministro da 
Educação ao STF por homofobia
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Em Itabaiana

População ganha Casa da 
Cidadania e obra urbana

O governador João 
Azevêdo entregou, na ma-
nhã de ontem, a 34ª Casa 
da Cidadania na cidade 
de Itabaiana. Com a ação, 
os itabaianenses não vão 
mais precisar se deslocar 
a outros municípios para 
ter acesso a serviços como 
emissão de Registro Geral 
(RG), Carteira Profissional 
de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), Empreender
-PB e Junta Militar. 

O chefe do Executivo 
estadual entregou, ainda, 
a travessia urbana de Ita-
baiana, modernizando a 
infraestrutura viária e pro-
porcionando mais qualida-
de de vida de moradores 
da região, ampliando as 
possibilidades de desen-
volvimento econômico. 

Desde 2019, o Gover-
no do Estado, por meio da 
Secretaria do Desenvolvi-
mento Humano, já implan-
tou 12 Casas da Cidadania, 
facilitando o dia a dia da 
população. A previsão é 
que, até o fim deste ano, se-
jam inaugurados mais nove 
equipamentos, elevando o 
número de Casas da Cida-
dania existentes no estado 
para 43, praticamente o 
dobro de quatro anos atrás. 

Na solenidade de en-
trega, João Azevêdo desta-
cou a importância da ex-
pansão dos equipamentos 
pelo estado no acesso da 
população à cidadania. "A 
expansão de Casas da Ci-
dadania pelo estado é uma 
obra que tem um valor em 
si, muito mais que os inves-
timentos. Facilitar a vida de 
quem precisa tirar um RG e 

que antes enfrentava muita 
dificuldade é algo muito va-
lioso", afirmou, ressaltando 
que o número de Casas da 
Cidadania praticamente 
dobrou em relação ao que 
havia quatro anos atrás. 

O secretário de Esta-
do do Desenvolvimento 
Humano, Tibério Limeira, 
também destacou a im-
portância da ampliação no 
número de Casas da Cida-
dania. "A gestão do gover-
nador João Azevêdo tem 
pouco mais de três anos, 
e esta já é a 12ª Casa, um 
equipamento extrema-
mente importante. Hoje a 
população de Itabaiana re-
cebe um equipamento novo 
como esse, numa casa his-
tórica, tombada inclusive 
pelo Patrimônio Histórico 
Estadual, bem localizada, 
beneficiando também a 
população de outros muni-
cípios", afirmou. 

Já o prefeito de Itabaia-
na, Lúcio Costa, destacou a 
importância da parceria en-
tre o município e o Governo 
do Estado nas ações que 
têm melhorado a qualidade 
de vida dos itabaianenses. 
"A gestão do governador João 
Azevêdo tem realizado os 
nossos sonhos, com obras 
importantes, a exemplo da 
travessia urbana, que hoje 
está sendo entregue, e da 
Casa da Cidadania. O gover-
nador sempre percebeu a 
importância dessa obra para 
toda essa região", afirmou.

O deputado federal 
Efraim Filho ressaltou que, 
mesmo em meio a uma 
pandemia, a Paraíba se-
guiu adotando ações para 

melhorar a vida da popu-
lação. "A Paraíba não pa-
rou a agenda econômica de 
obras, de ações, que são im-
portantes para quem mais 
precisa. São ações na saúde, 
na educação, na infraestru-
tura com pavimentação de 
ruas, ou seja, a Paraíba con-
segue dar as respostas às 
demandas da população", 
comentou.

 
Mais cidadania
Com a entrega da 34ª 

Casa da Cidadania, a popu-
lação de Itabaiana se bene-
ficia com acesso a serviços 
que antes tinham algum 
tipo de restrição, como ter 
de se descolar a Campina 
Grande para tirar um RG, 
por exemplo.

Entre os beneficiados 
está o estudante Joelson 
Oliveira. "Agora a gente vai 
deixar de enfrentar aque-
la dificuldade toda, como 
ter de ir a Campina Grande 
para tirar um documento. 
O ambiente é muito bom, 
espaçoso. Sem dúvidas uma 
iniciativa que estava faltan-
do aqui na cidade", disse.

Opinião compartilha-
da pelo agricultor Severi-
no dos Ramos. "Cansei de 
ver meus netos indo pra 
Campina Grande tirar do-
cumento. Agora eu espero 
que essa peleja acabe", co-
mentou.

A Casa da Cidadania 
de Itabaiana, que vai ofe-
recer RG, CPF, Carteira de 
Trabalho, Sine, Junta Mili-
tar, Empreender e Procon, 
fica localizada na Avenida 
Presidente Epitácio Pessoa, 
488, no Centro da cidade.

Fotos: Secom-PB

João Azevêdo entregou a 34ª Casa da Cidadania na cidade de Itabaiana, além de travessia urbana 

JP segue realizando testagem 
da Covid-19 em sete postos

A Prefeitura de João Pes-
soa continua, hoje, disponi-
bilizando à população testes 
para detecção da Covid-19. 
Ao todo, serão sete postos 
espalhados pela cidade. Vale 
lembrar que, para ter acesso 
ao serviço de testagem, é 
necessário fazer o agenda-
mento pelo aplicativo Vaci-
na João Pessoa ou pelo site: 
vacina.joaopessoa.pb.gov.br.  
A testagem começa a ser 
realizada a partir das 8h e 
vai até às 12h nos seguintes 
locais: Centro de Vivência da 
UFPB, USF Integrada Cruz 

das Armas I, USF Estação 
Saúde, USF José Américo 
Integrada, USF Alto do Céu 
Integrada e USF São José. 
Outra opção é no Centro 
Universitário Uniesp, na BR-
230, das 17h às 22h.

A Secretaria Munici-
pal de Saúde destaca que 
o agendamento dos tes-
tes só devem ser realiza-
do por pessoas que estão 
com sintomas ou síndro-
mes gripais há pelo menos 
três dias ou que manteve 
contato com alguém que 
testou positivo para Co-

vid-19. É importante que 
as pessoas sigam o proto-
colo de triagem para não 
congestionar o serviço. 

Dúvidas
A Prefeitura disponibili-

za dois números de contato 
para auxiliar os cidadãos que 
estão com dificuldades para 
realizar cadastro, agendar 
os testes ou outras dúvidas 
relacionadas ao aplicativo 
Vacina JP. Nesses casos, a 
população pode ligar para 
os números: 3214-7938 e 
3218-7181.

PonToS dE TESTaGEm dESTa TERça-FEiRa

08h às 12h 
n Centro de Vivência da UFPB  
 
n Unidades de Saúde da Família 
 
n Distrito Sanitário I 
USF Integrada Cruz das Armas I 
 
n Distrito Sanitário II 
USF Estação Saúde 

n Distrito Sanitário III 
USF José Américo Integrada 
 
n Distrito Sanitário IV 
USF Alto do Céu Integrada 
 
n Distrito Sanitário V 
USF São José 
 
17h às 22h 
n Centro Universitário Uniesp

detran-PB entrega prêmios da ação desafio nota 1000
O superintendente do De-

partamento Estadual de Trân-
sito (Detran-PB), Isaías Gual-
berto, entregou, na manhã de 
ontem, os notebooks para os 
alunos vencedores do Desafio 
Nota 1000. A entrega dos prê-
mios ocorreu na sede órgão, 
em Mangabeira, João Pessoa. 
Criado no mês de março de 
2020, o desafio visa incentivar 
a produção de redações e o 
desenvolvimento dos estudan-
tes da Rede Estadual. A ação, 
coordenada pela Secretaria de 

Estado da Educação, Ciência e 
Tecnologia, visa interagir com 
os estudantes e manter uma 
rotina de estudos focada na 
prática da redação.  

Em parceria com o Detran
-PB, os estudantes desenvol-
veram redações com o tema 
“Respeito e Responsabilidade 
– Pratique no Trânsito”, alusivo 
à campanha do Movimento 
Maio Amarelo 2021, um mo-
vimento de conscientização 
para redução de acidentes de 
trânsito.

“Mais do que nunca, os fu-
turos motoristas têm a cons-
ciência de que pode ser feito 
um trânsito menos violento 
do que a gente vive hoje. Isso 
só depende de cada um. En-
tão parabéns pelas redações. 
Isso aqui já mostra como vocês 
venceram. Foi um concurso 
muito concorrido, mostra que 
vocês estão no caminho certo 
na educação, com certeza. Es-
tão vencendo e serão vencedo-
res, tanto na vida acadêmica 
quanto na vida profissional”, 

afirmou o superintendente 
do Detran-PB, destacando a 
importância em se investir na 
educação para o trânsito.  

Para Ana Paula Buzetto, 
coordenadora de Educação 
de Trânsito do Detran-PB, o 
grande destaque foi a riqueza 
de informações trazida nas 
redações. Ela aproveitou a 
oportunidade para parabeni-
zar a Secretaria de Educação 
e todos os professores que 
contribuíram para a forma-
ção acadêmica dos alunos. “Só 

esse tema que foi ‘Respeito e 
Responsabilidade – Pratique 
no Trânsito’, os alunos trou-
xeram um marco da filosofia, 
sociologia, dos estudos cul-
turais, cinema e música, para 
fazer essas redações maravi-
lhosas. Então a Secretaria de 
Educação está de parabéns 
pelos professores que atua-
ram, com certeza, não só os 
professores de Língua Por-
tuguesa, mas os de História, 
Geografia, de todas as áreas”, 
refletiu.

Desafio Nota 1000
O tema da redação do 

Desafio Nota 1000 foi o mes-
mo do Maio Amarelo 2021: 
Respeito e responsabilida-
de- pratique no trânsito. Com 
um total de 9.800 redações 
de alunos da rede estadual 
de ensino, o concurso teve 14 
vencedores, premiados com 
notebooks patrocinados pelo 
Detran-PB, afora três equi-
pamentos similares para os 
professores que orientaram 
mais estudantes.

Em depoimento à PF, o 
ministro pediu desculpas 
pelas declarações e disse 
que não teve intenção de 
‘desrespeitar ninguém’ 

com a fala



Chuvas e mosquito
A Paraíba registrou durante todo o ano passado 15.754 casos 
de dengue, 10.195 de chikungunya e 1.491 de zika.  As chuvas 
de verão facilitam a proliferação do Aedes aegypti. Página 6
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Em um mês, número de hospitalizados passou de 76 para 314 pacientes; estado se aproxima dos 500 mil infectados

PB tem crescimento de 313% 
de internações por Covid-19

Paraíba
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Ana Flávia Nóbrega
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Virada de ano e a espe-
rança de que a pandemia da 
Covid-19 fosse, de uma vez 
por todas, deixar o patamar 
de perigo e passar a ser uma 
doença de fácil controle. A 
realidade, no entanto, é ou-
tra. Com a confirmação de 
casos da nova variante Ômi-
cron em todo mundo, com 
rápida e alta propagação, 
o Brasil vive um segundo 
momento de alta de casos, 
internações e óbitos. 

Ontem, a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) con-
firmou 314 pacientes hos-
p i t a l i z a d o s 
em unidades 
de referên-
cia do estado 
para o trata-
mento da do-
ença, sendo 
41 hospita-
lizados entre 
domingo e a 
p u b l i c a ç ã o 
do boletim di-
ário na tarde 
de ontem.

A marca acima de 300 
paraibanos em recupera-
ção nos leitos hospitalares 
foi atingida neste domingo, 
com 309 internações. A úl-
tima vez em que a Paraíba 
registrou números próximos 
foi em 3 de agosto de 2021, 
com 310 hospitalizações.

Desde o início de janei-
ro, a Paraíba registrou um 
aumento acima de 313% nas 
internações pela doença. No 
primeiro dia do ano, o Cen-
tro Estadual de Regulação 
Hospitalar informou que 76 
pacientes estavam ocupando 
leitos para o tratamento da 

doença. Comparando com os 
índices divulgados ontem, 
o crescimento é de 238 pa-
cientes entre as datas. Na 
ocupação de leitos, o estado 
saiu de 14% de leitos de UTI 
(adulto, pediátrico e obsté-
trico) e 6% em enfermarias 
(adulto) para 41% em UTI e 
47% em enfermarias. 

Entre as macrorregiões 
de saúde, a Região Metropo-
litana de João Pessoa apare-
ce com 58% em UTI e 57% 
nos leitos de enfermaria. O 
Sertão aparece na sequência 
com 56% e 48% em UTI e en-
fermarias, respectivamente. 
Na região sediada por Cam-
pina Grande, os números 

são de 30% 
em UTI e 40% 
em enferma-
rias .  Todos 
os dados das 
macrorregi-
ões de saú-
de levam em 
consideração 
l e i to s  p a ra 
adultos.

A maior 
transmissibi-

lidade vem registrando alta 
de casos da doença e a pos-
sibilidade de atingir maior 
parte da população que não 
finalizou o ciclo de vacina-
ção com casos moderados 
e graves, que necessitam de 
internação.

A SES confirmou ainda 
novos 1.270 casos de conta-
minação por Covid-19, sendo 
29 considerados moderados 
ou graves. Além disso, 14 
falecimentos foram regis-
trados. Destes, nove ocor-
reram entre o domingo e a 
segunda-feira, os demais são 
datados desde o dia 18 de 
janeiro.

MPs querem reduzir aglomerações em shows e eventos 
Representantes do Ministério Pú-

blico Federal (MPF), Ministério Público 
da Paraíba (MPPB), Ministério Público 
do Trabalho (MPT) e Ministério Público 
de Contas (MPC) e do segmento de 
shows e entretenimento na Paraíba, 
discutiram medidas de contenção do 
contágio por Covid-19. O encontro 
ocorreu em virtude do agendamento 
de vários shows e eventos na Paraíba, 
nos meses de fevereiro e março, em 
momento de alta transmissibilidade 
da variante Ômicron no estado. 

Também participaram da reunião 
representantes de órgãos da saúde. 
Do segmento de shows e eventos, 
participaram representantes da As-
sociação dos Produtores de Eventos 
da Paraíba, Associação Brasileira dos 
Promotores de Eventos e Luan Promo-
ções e Eventos.

Foram discutidas sugestões de 
medidas de restrição, controle e fisca-
lização de eventos de massa, quanto 
ao número de pessoas e testagem. 
Discutiu-se também a necessidade 
de adequada proteção dos traba-
lhadores que atuam nesses eventos 
e pontuou-se ainda a necessidade 
integração dos gestores, estadual e 
municipais, na edição de medidas 
restritivas para os eventos de massa.

Na ocasião, o secretário de Es-
tado de Saúde, Geraldo Medeiros, 
informou que o atual momento é o 
cenário epidemiológico mais conta-
gioso de toda a pandemia, devido 
à capacidade de propagação da 
variante Ômicron. 

Os representantes dos produto-
res de eventos argumentaram que o 
setor sempre estimulou a vacinação 

das pessoas, cobrando os comprovan-
tes de vacinação.

Para a procuradora regional 
dos Direitos do Cidadão na Paraí-
ba, Janaina Andrade, não se pode 
atribuir apenas a um segmento a 
responsabilidade pela contaminação 
da pandemia, sendo que a contenção 
da alta transmissibilidade vai precisar 
de um engajamento maior da popu-
lação. “O dinamismo da pandemia 
faz com que as medidas de controle 
e contenção sejam tomadas a cada 
14 dias, observando-se o cenário do 
momento e neste momento, o setor 
de eventos está sendo questionado, 
mas qualquer segmento da ativida-
de econômica, qualquer ato nosso, 
ainda que doméstico, contribui para 
o fim da pandemia ou a continuidade 
dela”, ponderou.

Novo decreto com medidas mais restritivas

1.270
Foi o número de casos 
confirmados ontem no 

boletim divulgado pela SES

Pandemia em números
Com a atualização, a Paraíba totaliza 498.923 

casos confirmados da doença, onde 371.804 pa-
cientes são considerados recuperados da doença e 
9.716 foram vítimas fatais. Até o momento, foram 
realizados 1.323.002 testes para diagnóstico da 
Covid-19, confirmando casos em todas as 223 
cidades e mortes em 222 delas, apenas Riachão 
do Bacamarte não integra a lista.

Entre os mortos, as vítimas são sete homens 
e sete mulheres, com mortes ocorridas em hospi-
tais públicos (13) e residência (um). A faixa etária 
entre os falecidos é de 13 a 93 anos. Cinco pa-
cientes não possuíam comorbidades informadas, 
nos demais foi observada a presença de diabetes 
como doença pré-existente associada à Covid-19 
mais presente.

As vítimas residiam em João Pessoa (seis), 
Santa Luzia (dois), Santa Rita, Sousa, Patos, Monte 
Horebe, Serra Redonda e Teixeira.

O Estado registra ainda a aplicação de 
6.557.202 doses, onde 3.141.454 pessoas foram 
vacinadas com a primeira dose, o equivalente a 
77,39% do total da população, e 2.730.461 com-
pletaram os esquemas vacinais, representando 
67,27% da população total da Paraíba. 

Do total de vacinados com o esquema primá-
rio completo, 2.636.710 tomaram as duas doses e 
93.751 utilizaram imunizante de dose única. Entre 
as doses adicionais, 17.157 pessoas com alto grau 
de imunossupressão receberam doses e 668.210 
doses de reforço na população com idade a partir 
de 60 anos. A Paraíba já distribuiu um total de 
6.832.643 doses de vacina aos municípios. 

A edição desta terça-fei-
ra do Diário Oficial do Estado 
circula com o novo decreto que 
trata das medidas temporárias 
e emergenciais de prevenção à 
Covid-19. Por causa do grande 
aumento nos casos, o Gover-
no ampliou as restrições em 
espaços de lazer, como bares, 
restaurantes e shows.

O novo decreto, que vale 
de hoje até o dia 14 de feve-
reiro, determina que bares, 
restaurantes, lanchonetes, lo-
jas de conveniência e estabe-
lecimentos similares poderão 
funcionar com ocupação de 
60% da capacidade do local. 
No decreto anterior, esse per-
centual era de 80%. Academias 
de ginásticas, cinemas, teatros 
e circos também tiveram sua 
capacidade limite reduzida de 
80% para 60%.

Já a capacidade dos even-
tos esportivos em arenas e 
estádios foi reduzida de 80% 
para 50%, e com limitação 
máxima de cinco mil pessoas, 
distribuído em pelo menos 
quatro setores distintos, des-
tinando-se a cada setor uma 
entrada exclusiva, estando as 

pessoas devidamente vacina-
das e portando seus compro-
vantes (carteira de vacinação 
em papel ou digital), nos quais 
constem a comprovação do es-
quema vacinal completo.

A mesma redução foi 
aplicada aos eventos espor-
tivos realizados em ginásios, 
que disponham de adequada 
circulação natural de ar, que 
agora só podem funcionar com 
50% da capacidade do local e 
com limitação máxima de cin-
co mil pessoas, distribuído em 
pelo menos dois setores dis-
tintos, destinando-se a cada 
setor uma entrada exclusiva 
estando as pessoas devida-
mente vacinadas e portando 
seus comprovantes.

Também foi reduzida de 
80% para 50% da capacidade 
a realização de eventos sociais 
e corporativo e de shows no 
estado. Além disso, deve ser 
exigido dos frequentadores a 
apresentação do cartão de va-
cinação com esquema vacinal 
completo e de teste de antíge-
no negativo realizado até 72 
horas antes o evento.

Segundo o secretário 

de Estado da Saúde, Geraldo 
Medeiros, o fechamento do 
comércio ou das demais ati-
vidades econômicas continua 
descartado neste momento.

Aumento de casos
O recuo nas flexibilizações 

acontece em uma fase da pan-
demia em que o contágio do 
coronavírus voltou a aumentar 
devido à variante Ômicron.

Geraldo Medeiros expli-
cou que esteve reunido com re-
presentantes dos Ministérios 
Públicos, além de pessoas liga-
das ao setor de eventos, para 
discutir e apresentar os dados 
do momento da pandemia na 
Paraíba, sobretudo com o au-
mento no número de casos.

“Estivemos reunidos no 
sábado com os MPs, respon-
sáveis pelos eventos, discu-
timos o cenário atual epide-
miológico, mostramos que as 
aglomerações têm produzido 
uma grande propagação do 
vírus. Não só os shows, mas 
bares, restaurantes, reuniões 
familiares e amigos dentro de 
casa, relaxamento do uso da 
máscara, tudo isso contribuiu 

para que o agravamento dos 
casos pela variante Ômicron, 
que tem um alto poder de pro-
pagação”, comentou. 

Ainda de acordo com Ge-
raldo Medeiros, as perspecti-
vas do contágio para o mês de 
fevereiro são mais alarman-
tes do que as registradas em 
janeiro, quando se percebeu 
um aumento significativo nos 
casos de síndrome gripal na 
Paraíba, pressionando a rede 
hospitalar com crescimento 
de atendimentos e internações 
em leitos Covid-19.

“O mês de fevereiro será 
o de maior número de novos 
casos diários, ultrapassando 
mais de quatro mil casos diá-
rios, infelizmente. Ontem nós 
tivemos sete óbitos, todos eles 
em pessoas não vacinadas, ou 
que não completaram seu ci-
clo vacinal, porque não se di-
rigiram às salas de vacinação. 
Fica o alerta, porque é essa 
população que está entrando 
nos hospitais, ocupando lei-
tos, alguns, infelizmente, mor-
rendo em decorrência dessa 
teimosia em não se vacinar”, 
acrescentou.

Com relação aos leitos Covid-19, a Paraíba passou, em um mês, de 14% ocupação de UTIs e 6% de enfermarias para, respectivamente, 41% e 47%

Foto: Secom-PB



Em todo o ano passado, a Paraíba registrou 15.754 casos de dengue, 10.195 de chikungunya e 1.491 de zika

Chuvas de verão favorecem a 
proliferação do Aedes aegypti
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Durante todo o ano pas-
sado, foram registrados na Pa-
raíba 15.754 casos prováveis 
de dengue, 10.195 de chikun-
gunya e 1.491 casos suspeitos 
de zika, somando 27.400 casos 
prováveis das três arboviroses, 
de acordo com o último boletim 
epidemiológico divulgado pela 
Gerência  Executiva de Vigilân-
cia em Saúde da Secretaria de 
Saúde do Estado.  No mesmo 
período, em João Pessoa, foram 
notificados 4.483 casos de chi-
kungunya e 9313 de dengue, 
segundo os dados da Vigilância 
epidemiológica, da Secretaria 
de Saúde de João Pessoa.

Um exemplo desse pano-
rama é que quase 15 pessoas 
de uma rua no Valentina, foram 
acometidas com dengue ou 
chikungunya em dezembro do 
ano passado, em decorrência de 
uma piscina sem manutenção 
na vizinhança. Até hoje os mo-
radores sofrem as consequên-
cias da doença, principalmente 
dores nas articulações. 

É que as altas temperatu-
ras, em paralelo às chuvas de 
verão, propiciam a proliferação 
do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor das arboviroses 
dengue, zika, chikungunya e 
febre amarela. Para evitar um 
surto de arboviroses, a popu-
lação deve redobrar os cuida-
dos nos quintais e piscinas, 
eliminando possíveis focos do 
mosquito. É o que recomenda o 
Centro de Controle de Zoonoses 
( CCZ), vinculado à Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) de 
João Pessoa.

De acordo com os mo-
radores, o surto de mosquito 
da dengue na Rua Lole Eloi de 
Medeiros ocorreu porque uma 
família que possui piscina em 
sua residência estava há dias 
na casa de veraneio, em Jacu-
mã. “Chamamos os agentes de 
epidemias para verificar o que 
estava acontecendo. Ela entrou 
em várias casas e fez as reco-
mendações gerais. Como a casa 
da piscina estava fechada, dei-
xou a notificação com o vizinho, 
que entrou imediatamente em 
contato com o responsável. Os 
agentes de epidemias identifi-
caram larvas do mosquito no 
local e fizeram a eliminação do 
foco com os produtos químicos 
adequados”, contou a dona de 
casa Giselda Queiroz, 65 anos. 

Ela teve chikungunya no 
final de dezembro e seu neto foi 
acometido com dengue. “Nele, 
os sintomas foram mais leves, 
apenas febre e manchas no cor-
po. No meu caso, fiquei 15 dias 
indisposta e até hoje sinto dores 
nas articulações”, contou.

Na opinião de Giselda, as 
pessoas estão tão preocupadas 
com a Covid-19 que relaxam 
com os cuidados para evitar 
arboviroses. “Nesse período 
de chuva é comum o acúmulo 
de água. Logo, as  pessoas têm 
que evitar deixar garrafa pet no 
jardim; devem limpar a caixa d’ 
água a cada seis meses e fazer a 
manutenção das piscinas".

A gerente de Vigilância 
Ambiental e Zoonoses de João 
Pessoa, Pollyana Dantas, infor-
ma que o Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ) realiza inú-
meras ações de combate a en-
demias em domicílios e comér-

cios. “Os agentes de combate a 
endemias utilizam larvicidas 
para o combate quando são 
encontrados focos de prolife-
ração. Além disso, o Governo do 
Estado disponibiliza dois carros 
fumacês fazendo a cobertura 
dos locais mais propensos, de 
acordo com o Levantamento 
Rápido de Índices de Infestação 
pelo Aedes aegypti (LIRAa) e 
notificações. Ao todo, já cobri-
mos mais de 50 bairros em dois 
ciclos de aplicações”, explicou.

‘Bica Maternidade’

Filhotes de animais ganham atenção especial
O Parque Zoobotânico 

Arruda Câmara (Bica), abri-
ga atualmente cerca de 400 
animais entre aves, répteis e 
mamíferos de espécies nati-
vas e exóticas. Alguns desses 
animais nasceram no par-
que ou chegaram lá muito 
pequenos. Por isso, antes 
de serem expostos passam 
pelo setor de neonatologia, 
que acompanha o desenvol-
vimento dos filhotes.

De acordo com a bió-
loga Ingrid Louise, respon-
sável pela 
neonatolo-
gia, o setor 
cuida tanto 
dos filhotes 
n a s c i d o s 
no parque, 
quanto os 
que chegam 
à instituição 
levados pe-
los órgãos 
competen-
tes – como 
o Centro de 
Triagem de Animais Silves-
tres (Cetas) e Polícia Am-
biental – os de vida livre, 
aqueles que vivem na mata 
do parque, mas não fazem 
parte do plantel.

“Nosso trabalho é 
acompanhar o desenvol-
vimento do filhote desde o 
nascimento, inclusive dos 
que ficam com a mãe. Caso 
surja a necessidade de in-
tervir, ou seja, se a mãe não 

está conseguindo cuidar, se 
nós percebermos alguma 
rejeição, vamos pegar esse 
o filhote e cuidar, pois pre-
cisamos priorizar a sobre-
vivência dele”, explica.

 
Cuidados
Garantir o desenvol-

vimento dos filhotes é um 
desafio que a equipe do 
Parque encara com tran-
quilidade. “A gente tenta 
fazer o mínimo de interação 
possível para não impactar 

na reabilita-
ção e futura 
soltura, mas 
para alguns 
animais  é 
necessário 
e s s e  m o -
m e n t o  d e 
proximida-
de, precisam 
do contato, 
sentir a res-
piração etc”, 
esclarece a 
bióloga.

Ela ressalta que é 
fundamental saber o que 
o animal precisa para se 
desenvolver bem, como é 
a alimentação dele nessa 
fase da vida, pois no início 
não vai comer a mesma coi-
sa que um adulto. “É pre-
ciso respeitar todos esses 
fatores e tratar o filhote 
como indivíduo para que 
ele cresça e se desenvolva 
normalmente”, afirma.

Os novos “bebês”moradores do parque
Os dois novos ‘bebês’ do Par-

que Arruda Câmara são uma pre-
guiça-comum (Bradypus variegatus) 
de aproximadamente cinco meses 
e uma cuíca (Marmosops paulensis) 
que tem pouco mais de um mês. 
Ambos são animais de vida livre que 
se perderam da mãe e que prova-
velmente serão destinados à soltura.

A preguiça chegou ao parque 
há quatro meses e recebeu o nome 
de Luna. Ela veio de uma área de 
supressão – espaço onde houve 
perda ou retirada da vegetação –, 
se perdeu da mãe, foi resgatada e 
encaminhada para o Cetas e de lá 
para a Bica onde pode receber os 
cuidados necessários até chegar à 
idade ideal para soltura.

“Nós damos o banho de sol dia-
riamente, que é importante para o 
filhote. Além disso, precisamos ficar 

atentos às fezes e à urina, fazemos 
o acompanhamento diário do peso 
para saber se ela está ganhando ou 
perdendo peso. Ela ainda toma um 
leite específico para a espécie (suce-
dâneo), mas já come folhinhas que 
os animais adultos comem”, conta.

Outra preguiça-comum sob os 
cuidados da neonatologia é John, 
encontrado no ano passado na en-
trada do parque e agora está com 
um ano de vida. Já a cuíca ainda não 
tem nome. Esse pequeno marsupial 
de atividade noturna é onívoro e vive 
na copa das árvores. A espécie é 
endêmica do Brasil e o animal adulto 
pode chegar a 13 centímetros (cm).

 
Doações
O parque só fica com animais 

que não conseguem mais viver 
livremente na natureza e não re-

cebe nenhum animal de terceiros. 
Então, quem encontrar um animal 
silvestre, como as preguiças, que 
sempre são recolhidas nas proxi-
midades da Mata do Buraquinho, 
deve acionar a Polícia Ambiental, 
que encaminha ao Cetas.

Água da chuva acumulada em pneus e outros depósitos serve de ambiente propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya

Foto: Roberto Guedes

Setor de neonatologia da 
Bica costuma cuidar de 
filhotes resgatados por 
órgãos como o Centro 
de Triagem de Animais 
Silvestres (Cetas) e a 

Polícia Ambiental
SERVIÇO 
n Visitas
O Parque Zoobotânico Arruda 
Câmara (Av. Gouvêia Nóbre-
ga, s/n – Baixo Roger) funcio-
na de terça-feira a domingo, 
das 8h às 12h – a entrada 
é até as 11h – e das 13h às 
17h, com entrada até as 16h. 
O valor do ingresso é R$ 2. 
Idosos acima de 65 anos e 
crianças até sete anos não pa-
gam. O telefone para contato 
é 3218-9710.

Fotos: Dayse Euzébio /Secom JP

Casos de dengue e chikungunya em João Pessoa

 Dengue/Bairros  Casos  Chikungunya/Bairros   Casos
1º Cruz das Armas  64 Mangabeira   848
2º Bairro das Indústrias 61 Cristo Redentor  211
3º Oitizeiro  60 Bancários   154
4º Cristo Redentor  51 José Américo   154
5º Mangabeira  40 Valentina   127
6º Jardim Veneza  38 Gramame   120
7º Varjão  33 Jardim Cidade Universitária  116
8º Gramame  25 Bairro das Indústrias  112
9º Alto do Mateus  22 Ernesto Geisel   111
10º José Américo  17 Castelo Branco   91

Filhote de preguiça-comum com cinco meses e de cuíca, com um mês, permanecerão na Bica até que estejam aptos a serem reintroduzidos ao meio ambiente



Organização do espaço vai garantir a integridade dos vestígios e o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
Uma atividade de extensão 

desenvolvida no Departamen-
to de Ciência da Informação, 
do Centro de Ciências Sociais 
aplicadas (CCSA) da Universi-
dade Federal da Paraíba (UFPB), 
tem contribuído com peritos da 
Superintendência Regional da 
Polícia Federal no Estado da Pa-
raíba (SR/PF/PB) para o desen-
volvimento de práticas para a 
implementação de uma Central 
de Custódia de Vestígios para a 
PF. A organização do espaço vai 
garantir a integridade dos ves-
tígios e o exercício do direito ao 
contraditório e à ampla defesa 
pelos envolvidos nas investiga-
ções e pelas partes processuais, 
proporcionando o acesso rápido 
e seguro a esses vestígios.

O projeto “Contribuições 
da Arquivologia para a implan-
tação de uma Central de Cus-
tódia de Vestígios na Superin-
tendência da Polícia Federal na 
Paraíba”, também chamado de 
“Arquivo 121”, é Coordenado 
pela professora Maria Amélia 
da Silva, com a coordenação 
adjunta da professora Rosa 
Zuleide Brito, e é desenvolvido 
com a contribuição das bolsis-
tas voluntárias Carla Medeiros 
e Cícera Macêdo, do curso de 
Biblioteconomia; e Pollyanna 
Batista Maia, do curso de Ar-
quivologia, bem como de ser-
vidores da Polícia Federal – os 
peritos criminais federais José 
Alysson Dehon Moraes Medei-
ros e Eduardo Aparecido Toledo.

A Profª Maria Amélia conta 
que a ideia do projeto surgiu da 
união entre a atuação na disci-
plina Diplomática Arquivística e 
o fato dela ser aluna de uma gra-
duação em Investigação Foren-
se. “Eu queria apresentar uma 
nova perspectiva de atuação 
de Arquivistas e Bibliotecários 
em documentos que fugissem 
dos moldes tradicionais, então 
pensei nos vestígios enquanto 
documentos e na Central de Cus-
tódia de Vestígios enquanto um 

UFPB apoia implementação da 
Central de Custódia de Vestígios
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arquivo”, explicou a professora.
De acordo com o chefe do 

Setor Técnico-Científico da PF na 
Paraíba (SETEC), perito criminal 
federal José Alysson Medeiros, a 
ideia de desenvolvimento da ati-
vidade de extensão para discutir 
criminalística e arquivologia foi 
bem recebida pelo então Supe-
rintendente Regional da PF na 
Paraíba, Gustavo Paulo Leite de 
Souza, que endossou e estimu-
lou a realização e participação 
dos membros da PF.

“Tive a alegria de partici-
par desde a concepção, junto 
com a Professora Maria Amélia. 
Atuo como colaborador externo 
e ponto focal da PF no projeto, 
uma vez que, enquanto gestor 
da unidade de Criminalística na 
Paraíba, posso encaminhar as 
demandas que surgem aos peri-
tos mais indicados a atendê-las, 
a exemplo daquelas referentes 

à Química Forense, atendidas 
pelo Perito Eduardo Toledo, res-
ponsável por nosso laboratório. 
Ainda participo das atividades 
em grupo como uma espécie de 
incentivador e revisor dos temas 
discutidos, respondendo aos in-
tegrantes sobre aspectos gerais 
da Criminalística”, disse o perito 
José Alysson Medeiros.

A primeira etapa do pro-
jeto foi desenvolvida de forma 
híbrida, de maio a novembro de 
2021, com a realização de ações 
de forma remota via plataforma 
Google Meet, como atividades 
de integração da equipe com 
servidores e gestão da Polícia 
Federal, criação e definição do 
logotipo do Projeto, realização 
de aula virtual com Perito Cri-
minal Federal acerca da história 
da instituição e sobre vestígios 
de local de crime; além da parti-
cipação da equipe do Projeto no I 

Seminário de Cadeia de Custódia 
de Vestígios Criminais no Brasil.

José Alysson Medeiros 
acredita que o projeto tem po-
tencial para beneficiar e apoiar 
o trabalho da PF. Mas explica 
que seu potencial só será me-
lhor percebido a longo prazo, 
uma vez que foi pensado para 
ocorrer em etapas, para com-
plementar, de forma harmônica, 
as diretrizes do órgão central 
sobre o tema, no caso, custódia 
de vestígios. “E tais diretrizes 
ainda estão sendo discutidas e 
desenvolvidas em âmbito na-
cional. A curto prazo, o projeto 
já tem beneficiado os partici-
pantes, tanto os da PF quanto 
os da comunidade universitária, 
graças ao intercâmbio de co-
nhecimentos compartilhados 
por seus integrantes”, afirmou 
o perito criminal federal.

De acordo com a Prof ª 

Maria Amélia, o primeiro passo 
para a implementação de uma 
Central de Custódia de Vestígios 
foi a construção de um plano 
de classificação de vestígios de 
local de crime, tendo por base a 
lista de vestígios encaminhada 
pelos peritos criminais federais. 
“Desde então o referido plano 
vem sendo discutido com peri-
tos criminais federais de várias 
regiões do Brasil, para que assim 
o modelo proposto pelo projeto 
para a Paraíba, sirva de referên-
cia para os demais Estados”, afir-
mou a professora.

O plano de classificação de 
vestígios construído consiste 
em um conjunto de códigos nu-
méricos que são utilizados para 
representar os assuntos dos 
itens catalogados. Foi elaborado 
considerando as áreas da perí-
cia e os vestígios dos locais de 
crimes contidos nas respectivas 

áreas, seguindo a classificação 
do Sistema de Criminalística 
da PF e considerando um orde-
namento padrão especificado 
pela metodologia adotada pela 
equipe do projeto.

“Essa foi a maior atividade 
desenvolvida nessa primeira 
edição do projeto, digamos que 
foi o principal produto. Eles gos-
taram muito do produto final, 
principalmente ao perceberem 
o quanto a Arquivologia e a Bi-
blioteconomia podem contri-
buir com a área deles e com a 
classificação desses vestígios, 
dentre outros pontos”, explicou 
a professora. A partir da classifi-
cação dos vestígios por códigos 
de identificação estes poderão 
ser organizados nas estantes 
das Centrais de Custódias em 
todo o país, da mesma forma 
que os livros são organizados 
em uma biblioteca de acordo 
com seu código de classificação.

O chefe do Setor Técni-
co-Científico da PF na Paraí-
ba acredita ser fundamental a 
contribuição acadêmica para 
as instituições policiais, espe-
cialmente para as unidades 
de criminalística, e a parceria 
da UFPB nas áreas da ciência 
e discussões sobre novas fer-
ramentas e tecnologias para 
investigações. “Tal contribuição, 
inclusive, favorece a construção 
de uma polícia mais cidadã e 
próxima da comunidade a qual 
atende. Em contrapartida, en-
quanto entusiasta do trabalho 
desenvolvido pela PF e pelo 
nosso setor de Criminalística, 
também enxergo a relevância 
desse tipo de ação ao público 
universitário, tanto para de-
monstrar a seriedade do tra-
balho aqui desenvolvido, como 
para inspirar jovens em forma-
ção sobre a importância de se 
garantir a qualidade da prova e 
assim contribuir com o justo en-
frentamento à criminalidade e à 
impunidade no Brasil”, afirmou 
José Alysson Medeiros.

Fotos: UFPB /Divulgação

O projeto já tem beneficiado os 
participantes, tanto os da PF quanto 
os da comunidade universitária

Auxílio estudantil

Inscrições de novos alunos começam nesta terça 
A Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) abre, a partir des-
ta terça-feira (1), até o dia 11 de 
fevereiro, as inscrições de alunos 
ingressantes no período 2021.2 
para participarem do processo de 
seleção unificada para concessão 
de auxílios estudantis ofertados 
por meio do edital Nº10/2021, 
da Pró-Reitoria de Assistência e 
Promoção ao Estudante – Prape. 
O edital está ofertando ao todo 
1.040 auxílios.

A seleção é destinada aos dis-
centes de graduação presencial do 
Campus I - João Pessoa e Santa Rita, 
Campus II - Areia, Campus III - Ba-
naneiras e Campus IV - Litoral Nor-
te (Rio Tinto e Mamanguape). São 
390 auxílios no total para o Cam-
pus I, 180 para o Campus II, 180 
para o III e 270 para o IV.

Conforme o edital, o auxílio 
restaurante universitário será des-
tinado para os campi I (exceto para 
estudantes com cursos sediados em 
Mangabeira e Santa Rita); II - Areia, 
III - Bananeiras e IV - Rio Tinto/
Mamanguape; o auxílio-alimenta-
ção será destinado para o Campus 
I – exclusivamente para estudantes 
com cursos sediados em Mangabei-
ra e Santa Rita - e Campus IV – ex-
clusivamente para estudantes com 
cursos sediados em Mamanguape. 

O auxílio-alimentação é destinado 
aos discentes das unidades acadê-
micas que não dispõem do serviço 
de restaurante universitário. O va-
lor do auxílio-alimentação será de 
R$ 360,00 mensal.

O auxílio-moradia é destinado 
aos campi I – João Pessoa e San-
ta Rita, III - Bananeiras e IV – Ma-
manguape/Rio Tinto. Esse auxílio é 

uma ajuda de custo para as despe-
sas com habitação e se destina aos 
estudantes que vieram residir na 
cidade-sede do curso matriculado, 
exclusivamente, para cursar a gra-
duação. O valor do auxílio-moradia 
será de R$ 600,00 mensal.

Já residência universitária, 
auxílio-transporte e auxílio pré-es-
colar contemplam todos os quatro 

campi. O auxílio pré-escolar, no va-
lor de R$ 250,00 mensal, destina-se 
a uma ajuda de custo para creche ou 
cuidador particular ao aluno com 
filho menor de seis anos de idade. 
Todos os valores, distribuição dos 
auxílios e demais informações po-
dem ser conferidos no edital.

Para a solicitação de quaisquer 
dos auxílios, serão considerados, 

cumulativamente, os seguintes re-
quisitos: estar cursando a primeira 
graduação; e possuir renda familiar 
bruta per capita de até 1,5 salário-
mínimo. Os critérios específicos 
para cada um dos auxílios também 
estão descritos no edital.

O resultado final da seleção 
está previsto para ser divulgado em 
13 de maio de 2022.

Auxílio de R$ 1.040 é uma ajuda de custo para as despesas com habitação e se destina aos estudantes que vieram residir na cidade-sede do curso, matriculado exclusivamente para cursar a graduação
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Estão abertas até, o pró-
ximo dia 13 o processo sele-
tivo para os cursos do Centro 
Estadual de Artes da Paraíba 
(Cearte-PB), nas modalidades 
presencial ou on-line. Ao todo, 
são ofertadas 1.684 vagas dis-
tribuídas em 75 cursos, que 
contemplam seis áreas artís-
ticas: música, literatura, artes 
visuais, audiovisual, teatro e 
dança. O semestre 2022.1 terá 
231 turmas e a previsão é que 
as aulas se iniciem no dia 28 de 
fevereiro e se encerrem em 18 
de junho de 2022.

As inscrições são abertas a 
todos os públicos, de acordo com 
o perfil de cada curso e da faixa 
etária a que é destinado, que vai 
desde bebês até pessoas idosas, 
sendo considerada a idade que a 
pessoa terá no início das aulas.

Não existe cobrança de 
taxa de inscrição para os cursos, 
que oferecem três modalidades: 
presencial (aulas realizadas nas 
duas unidades do Cearte-PB), 
on-line (através das platafor-
mas virtuais) e híbrido (50% 
das atividades presenciais e 
50% on-line). 

O processo seletivo ocorre 
em três etapas: inscrição, avalia-
ção de documentação e publica-
ção da lista de selecionados que 
serão matriculados. Na relação 
de inscritos, será considerado o 
critério de ordem de inscrição.

A divulgação do resultado 
final com as inscrições homolo-
gadas em cada um dos cursos 
está prevista para o dia 21 de 
fevereiro, através do site ce-
artepb.com/matrículas. Para 
essa seleção, haverá reserva 
de vagas para atendimento 
preferencial, ou seja, após a 

inscrição a matrícula não es-
tará efetivada, pois ocorrerá 
um processo de homologação 
e seleção, atendendo preferen-
cialmente a grupos prioritá-
rios, como alunos de escolas 
públicas, pessoas com deficiên-
cia e beneficiários do programa 
Auxílio Brasil/Bolsa Família.

A solicitação de matrícula 
pode ser feita on-line, nos formu-
lários das turmas, disponíveis na 
página do Centro Estadual de Ar-
tes (ceartepb.com/matriculas) 
ou presencialmente na Unidade 
Centro da instituição, localizada 
no Grupo Escolar Thomaz Min-
dello, na Praça Aristides Lobo, nº 
129, no Centro de João Pessoa.  O 
atendimento presencial ocorre 
de segunda a quinta-feira pela 
manhã, de 8h30 às 11h30 e à tar-
de das 14h às 17h. Lembrando 
que, para ingressar na escola, é 
necessário apresentar o cartão 
de vacina contra a Covid-19.

A apresentação do cartão 
de vacina contra a Covid-19 é 
obrigatória, deve constar no mí-
nimo duas doses no ato da ins-
crição presencial e ser anexado 
durante a matrícula on-line. Por-
tanto, para realizar a inscrição, 
será preciso termos os seguintes 
documentos pessoais: cartão de 
vacina (atualizado com as duas 
doses da vacina, conforme a ida-
de); documento de identidade 
(com foto); CPF e comprovante 
de endereço.

O Cearte-PB retorna às ati-
vidades presenciais em 2022, 
após quase dois anos trabalhan-
do apenas com o ensino EaD e 
on-line nas seis áreas artísticas 
do Centro. Agora, retornam os 
cursos livres semestrais, com 
novas vagas disponíveis duas 
vezes por ano e também sem a 
cobrança da taxa de matrícula 
paga por semestre. 

Complexo Beira Rio

Prefeitura inicia pesquisa topográfica 
para construção de Parque Linear

A Prefeitura de João 
Pessoa, por meio do Progra-
ma João Pessoa Sustentável 
e do consócio responsável 
pelo projeto de infraes-
trutura e requalificação 
urbana do Complexo Beira 
Rio (CBR), deu início, on-
tem, a uma série de visitas 
técnicas às comunidades, 
começando pela Padre Hil-
don Bandeira e São Rafael. 
O objetivo é fazer um le-
vantamento topográfico 
da área ao longo do Rio 
Jaguaribe para a constru-
ção de um Parque Linear 
e identificar os elementos 
arbóreos que tenham ca-
racterísticas específicas 
com a finalidade de pre-
servar a vegetação local.

Todo o levantamento 
topográfico será alinhado 
com o que determina os 
órgãos ambientais, princi-
palmente a Secretaria de 
Meio Ambiente (Semam) 
da capital. A equipe é com-
posta por um especialista 
em topografia, engenheiro 

florestal, engenheiro am-
biental, biólogo e assisten-
te social.

De acordo com Caio 
Mário, coordenador ur-
banístico do programa, “a 
ideia é mapear e identifi-
car quais são as espécies 
de vegetação do local, para 
que o consórcio quando for 
elaborar o desenho do Par-
que Linear, possa garantir a 
permanência da vegetação 
da área e assim incorporá
-la na proposta de urbani-
zação e paisagismo do par-
que”. Caio conclui dizendo 
que essa é uma estratégia 
relevante porque “demons-
tra um cuidado ambiental 
de preservação das espé-
cies existentes”.

Isis Amaral, arquiteta 
que coordena as ações de 
infraestrutura do consór-
cio, afirmou que a visita “é 
extremamente importan-
te para o licenciamento 
ambiental, uma vez que, a 
partir dela, será realizado o 
mapeamento (georreferen-

ciado) e o cadastramento 
das espécies arbóreas exó-
ticas, bem como a verifi-
cação in loco da vegetação 
inserida em áreas de possí-
vel supressão vegetal, com 
intuito de mitigar o impac-
to ambiental”, pontuou.

 
O Parque Linear 
Com uma área de 2,5 

quilômetros de extensão, 
o Parque Linear terá a fun-
ção de proteger as margens 
do rio no entorno das co-
munidades e evitar novas 
ocupações irregulares. O 
consórcio de infraestrutura 
já realizou, no mês de outu-
bro, o diagnóstico dá área, 
com o objetivo de levantar 
dados e instrumentos de 
informação e análise para 
a realização do desenho 
do parque. Agora partem 
para uma nova etapa que é 
o estudo da vegetação. Essa 
será uma grande área verde 
capaz de dar vazão à água 
do rio e, com isso, evitar 
alagamentos.

Cronograma de visita 
As visitas serão reali-

zadas em dois dias. Depois 
das comunidades Padre 
Hildon Bandeira e São Ra-
fael, o ciclo será concluí-
do nesta terça-feira (1) 
na comunidade Tito Silva. 
Vale lembrar que das oito 
comunidades que formam 
o Complexo Beira Rio, ape-
nas três estão no entorno 
do Rio Jaguaribe.

Sustentável 
O programa, orçado em 

200 milhões de dólares, está 
previsto para ser executa-
do até 2024. São 60 ações 
voltadas para a redução 
das desigualdades, moder-
nização dos instrumentos 
de planejamento urbano, da 
prestação de serviços e da 
administração pública e fis-
cal. Por meio do João Pessoa 
Sustentável, a Prefeitura vai 
trazer dignidade e qualida-
de de vida para centenas de 
famílias que vivem em áreas 
de risco.

50 fichas por turno
Para a inscrição presencial também é obriga-

tório usar a máscara e ter em mãos os documentos 
pessoais e comprovante de endereço. Não será 
necessário deixar xérox de nenhum documento e 
serão distribuídas 50 fichas por turno.

Os matriculados no último processo em 2020.1 
devem levar a carteirinha. Além disso, todos os 
menores de 18 anos precisam apresentar o com-
provante de matrícula em escola regular. O par-
ticipante precisa preencher todos os campos do 
formulário da turma escolhida e anexar toda a 
documentação solicitada. 

A falta de alguma informação ou documento 
pode cancelar a inscrição. Cada curso e cada turma 
têm uma idade/faixa etária exigida. A orientação 
da instituição é que, para a matrícula de bebês e 
crianças de zero a quatro anos de idade que ainda 
não entraram na educação básica, os pais ou res-
ponsáveis anexem uma folha em branco, em vez 
da declaração de vínculo a uma instituição escolar. 

Inscrição preferencial
Segundo o edital, serão consideradas priori-

dades no atendimento: pessoas que recebem o 
benefício do programa Auxílio Brasil; pessoas com 
deficiência (PCD) e alunos de escolas públicas es-
tadual, municipal ou federal. Este grupo terá 60% 
das vagas reservadas e se não houver inscrições 
suficientes, serão selecionados os demais inscritos. 

Para as inscrições na reserva de vagas, desti-
nada a beneficiários do programa Auxílio Brasil, 
pessoas com deficiência e estudantes de escola 
pública, os interessados devem levar, além dos 
outros documentos obrigatórios. 

Se a matrícula for on-line, é preciso anexar 
os documentos no formulário de inscrição. Caso 
seja presencial, os interessados precisam levar os 
originais, mas não é obrigatório deixar cópia/xérox 
da documentação.

Foto: Divulgação

As inscrições para os 
75 cursos que estão 
sendo ofertados são 
gratuitas para as 
três modalidades: 
presencial, on-line 
e híbrida. As aulas 
presenciais serão 
realizadas nas duas 
unidades do Cearte

A equipe responsável pelo estudo é composta por especialista em topografia, engenheiro florestal, engenheiro ambiental, biólogo e assistente social

Foto: Secom/JP
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Encontro de titãs
Será lançado neste ano ‘Confissões Documentais’, documentário 
que narra o encontro entre os cineastas Linduarte Noronha (D) 
e João Batista de Andrade (E). Página 12
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Se a estação mais quente 
do ano ainda não deu os carac-
terísticos dias longos de sol em 
João Pessoa, a programação 
da segunda edição do ‘Palco 
Tabajara Verão’ vai tentar pas-
sar o calor através da música 
na noite de hoje. É o que pro-
metem as bandas Caburé e 
Freetozz, que se apresentam 
a partir das 20h na Usina Cul-
tural Energisa, na capital, em 
show especial pelos 85 anos 
da Rádio Tabajara. O público 
poderá sentir essa energia 
sintonizando a AM 1.110 e 
FM 105,5. A transmissão tam-
bém será realizada pela TV 
Assembleia e através das redes 
sociais da emissora.

“Caburé tem tudo a ver 
com essa estação que a gente, 
de dentro para fora, conclama 
o calor”, resume Titá Moura, 
vocalista da banda conhecida 
por fazer uma mistura dan-
çante dos ritmos do Norte do 
país, como o carimbó, com 
influência de uma levada afro-
latina ou afrocaribenha. Esta 
será apenas a terceira vez que 
a banda sobe em um palco 
para apresentar seu novo tra-
balho divulgado em dezem-
bro, o Si-querência. Disponível 
nas plataformas de música, 
o EP com cinco faixas tem a 
participação de Totonho, Aíla 
e Val Donato (apresentadora 
do ‘Palco Tabajara’). Na sema-
na passada, Caburé divulgou 
o clipe da música ‘Flor de Bo-
teco’, na qual a banda exalta o 
poder feminino.

Definindo seu trabalho 
por uma necessidade de ge-
rar discursos através do cor-
po, Caburé produz uma mú-
sica que convoca para dança 
e para o movimento, mas é 
carregada de um discurso 
literário nas canções. Não há 
distinção, nas letras e na so-
noridade de Caburé, entre a 
música dançante e a reflexão 
que elas sempre propõem. 
As palavras valem além de 
sua ressonância. Valem-se 
por seu discurso também. 
“Eu acredito na vocação da 
música brasileira e afrolatina, 
que é o espectro que a gente 
trabalha, para a comunica-

ção através do corpo. Como 
se isso batesse primeiro no 
corpo e fosse se espalhando 
para a vida da pessoa. É uma 
música para dançar, mas para 
se comunicar no corpo tam-
bém”, conta Titá, compositor 
da maior parte das canções 
que tratam de política, socie-
dade e comportamento.

Esta é a segunda vez 
que Caburé se apresenta no 
‘Palco Tabajara’, e leva sua 
formação completa com as 
guitarras de Rudá Barreto e 
Rhuan Pacheco, o baixo de 
Rayan Rodrigues, a percus-
são e beats de Pedro Freire e 
bateria de George Glauber. O 
grupo já havia participado do 
programa quando lançou seu 
primeiro álbum, o Manifesto 
Tropicálido, e retorna agora 
quando concluiu Si-querên-
cia. A banda promete tocar 
todas as cinco faixas do novo 
EP, além de quatro canções 
do álbum lançado em 2019. 
“Esse é um espaço de muita 
sedimentação, de relações de 
audiência e de visibilidade 
para quem consome música 
paraibana”, destaca Titá so-
bre o alcance do programa. 

Recém-completados oito 
anos de formação, Caburé 
começou tocando covers em 
festas e rapidamente partiu 
para as composições pró-
prias. A trajetória da banda 
teve como guia a guitarra de 
Rudá Barreto para encontrar 
o caminho que a define hoje. 
“Ele tem uma dinâmica de 
guitarra muito nervosa, mui-
to ágil, com os ‘picotadinhos’ 
da guitarra africana muito rít-
mica. Naturalmente, depois 
vem um híbrido com muito 
mais informações que gerou a 
célula inicial persegue nesses 
dois discos”, conta o cantor e 
compositor.

Som orgânico
A música instrumental 

brasileira, o jazz, a psicodelia, 
a experimentação e (mais uma 
vez) o carimbó é o terreno 
sonoro do Freetozz (pronun-
cia-se ‘fritos’), banda criada 
há cinco anos em João Pessoa 
e que tem em sua formação 
o guitarrista Uirá Garcia, o 
saxofonista Rodrigo Marques, 
o baterista Rodrigo Amaral e, 

assumindo excepcionalmen-
te hoje o baixo, Daniel Pina. 
Trabalhando músicas autorais 
e de compositores consagra-
dos como Hermeto Pascoal, 
Miles Davis e John Coltrane, 
o quarteto faz do improviso 
e do virtuosismo de seus in-
tegrantes uma marca de suas 
apresentações. “A diretriz para 
o nosso som é que seja tudo 
orgânico. Cada apresentação 
é diferente uma da outra. As 
interações que acontecem no 
palco é que vão ditando o flu-
xo”, explica Uirá Garcia, que é 
mestre em etnomusicologia 

pela UFPB, além de violonista 
que já atuou como sideman 
com vários artistas, entre eles 
Glue Trip, Jaguaribe Carne, 
Paulo Ró, Pedro Osmar, Milton 
Dornellas, Antonio Barros e 
Cecéu, Beto Brito, Clã Brasil e 
Geovan Moraes.

Segundo Uirá Garcia, a 
cidade de João Pessoa possui 
um público fiel a esse tipo 
de som que eles produzem, 
mas ainda faltam a oferta 
de mais espaços para tocar 
e chances para a divulgação 
desse trabalho. “As pessoas 
escutam jazz em casa, mas 

muitas vezes não sabem que 
existem grupos na cidade que 
tocam esse estilo de música. É 
comum saber de uma reação 
de bastante surpresa quando 
as pessoas descobrem que 
existe esse som sendo feito 
ao vivo em João Pessoa. É um 
nicho muito potente e inte-
ressante”, classifica ele.

Para a apresentação de 
logo mais a banda preparou 
um arranjo especial para ‘Mr. 
Clean’, de Freddie Hubbard, 
além de músicas autorais 
como ‘Boi na lama’ e ‘Onde 
Uzbequistão?’, com as quais 

a banda pretende entrar em 
estúdio ainda esse ano para 
criar seu primeiro álbum.

Celebrando os 85 anos da Rádio 
Tabajara, as bandas Caburé 

e Freetozz se apresentam na 
segunda edição da temporada

‘Palco Tabajara’ é embalado 
pelo jazz e ritmo afrocaribenho

Foto: Adri L./Divulgação

Foto: Divulgação

Caburé (acima) mostrará o seu mais recente trabalho, divulgado no fim do ano passado: ‘Si-querência’; já o Freetozz (abaixo) levará para a 
apresentação de hoje a música instrumental brasileira, com toques jazzísticos e psicodélicos, além de experimentações sonoras como o carimbó

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Rádio Tabajara no YouTube

Caburé 
Com oito anos de carreira, a 
Caburé é Titá Moura (voz e 
percussão); Rudá Barreto (voz e 
guitarra); Rayan Rodrigues (voz 
e baixo); Pepeu Freire (percus-
são); George Glauber (bateria), 
Rhuan Pacheco (voz e guitarra) 
e ocupa um espaço de destaque 
na cena musical independente 
da Paraíba, já tendo se apre-
sentado ao lado de grandes 
artistas nacionais e locais. O 
primeiro disco do grupo Mani-
festo Tropicálido (2019) é uma 
mistura de guitarradas africanas 
com ritmos tropicais do Norte e 
Nordeste brasileiro e também 
sons caribenhos.

Primeiro disco do grupo, ‘Manifesto Tropicálido’ (2019), 
mistura guitarradas africanas com ritmos tropicais
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Grupo de música instrumental 
que vem desde 2017 unindo ele-
mentos da Música Popular Bra-
sileira e ritmos da tradição oral 
– como maracatu, ciranda, baião, 
frevo, afoxé e caboclinhos – com 
a liberdade da experimentação 
do jazz e da psicodelia. O grupo 
formado por Rodrigo Marques 
(sax tenor/soprano/flautas), Uirá 
Garcia (guitarra), Filipe de Lima 
(contrabaixo) e Rodrigo Amaral 
(bateria/percussão) costuma se 
apresentar semanalmente na 
General Store, no Centro de João 
Pessoa, e na ‘Quinta Instrumen-
tal’, do Manga Rosa Arte Bar, 
também na capital.

Desde 2017, banda une elementos da tradição oral com 
a liberdade da experimentação do jazz e psicodelia
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Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com
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Desde a tenra idade fui acostumado às leituras. 
E li muito! E ainda leio bastante, mesmo que boa 
parte dessas leituras se dê pelo modo on-line, seja no 
computador, seja no e-book. Como acho que já esgo-
tei minha carga de leituras romanescas e de livros 
de ação (policial), gosto muito de livros e artigos que 
envolvam a filosofia e, principalmente, a psicologia. 
Se não tivesse cursado Direito, com certeza seria um 
psicólogo. Isso porque, ao estudar as dores da alma, 
os problemas que afetam o coração e os nossos senti-
mentos, somos levados a um outro patamar de apren-
dizado e de realização pessoal e profissional.

Recentemente, li o artigo “Clareza sobre nos-
sas feridas evita ferimentos emocionais nos filhos”, 
de Melina Cardoso (repórter da Folha de S.Paulo), o 
que muito me impressionou. Segundo a autora, ter 
clareza das nossas dores emocionais é o melhor ca-
minho para não as repetir em nossos filhos. Esse é 
um dos pilares da Teoria do Apego, que defende a 
criação segura para que a criança se desenvolva ple-
namente em todas as áreas, principalmente nesse 
período de março de 2020 até a atualidade, quando 
as pessoas passaram a necessitar mais de palavras 
e estudos nessa direção. 

Se antes já havia problemas psicológicos, emo-
cionais e sinais fortes de depressão, tudo se agravou 
com a pandemia. E Melina vai fundo: “Pais que apa-
nharam na infância tendem a agir de forma violenta 
com seus filhos. Lembrando que gritos, ameaças, cas-
tigos e até o silêncio ao ignorar um pedido de ajuda 
são considerados violência também”. Via de regra, 
comportamentos assim ocorrem porque os pais re-
petem o padrão que receberam no passado. É o que 
também explica a psicóloga e especialista em Teoria 
do Apego, Arieli Groff: “Não tem mágica, receita pron-
ta ou rápida para tal. E isso requer coragem, disponi-
bilidade interna, entrega e amor”. 

Todo mundo sabe que a criança pede presença. A 
cada comportamento difícil, ou ataque de fúria de um 
dos nossos filhos, parece que estão nos dizendo “me 
olha”, “me ajuda”, “não estou conseguindo sozinho”, 
“preciso de você”. Anotam os especialistas que é fácil 
amar quando o filho está brincando, de forma criativa 
e inteligente, de banho tomado ou dormindo como um 
anjo. Mas basta a criança quebrar um brinquedo ou 
utensílio de casa, que o mundo vem abaixo!

E por que vemos tantos pais repetirem os mes-
mos erros que juraram que não cometeriam com seus 
filhos? Em épocas passadas, qualquer problema fami-
liar era resolvido “na peia”, seja com o uso da palma-
tória, do cinto ou do tabefe. Porém, fomos evoluindo 
e descobrimos que a criança necessita se sentir segu-
ra e protegida para se desenvolver. Isso é biológico e 
inato e, ao menor sinal de ameaça, liga seu compor-
tamento de apego, solicitando esse amparo da figura 
principal de cuidado (sendo essa ameaça real e legíti-
ma para quem a sente, podendo ser desde fome, frio 
até sentimento de solidão). Ao fazer isso, a criança, 
muitas vezes, pede aos pais algo que eles não recebe-
ram em suas próprias infâncias, trazendo à tona difi-
culdades inerentes aos próprios pais. E estes, muitos 
dos quais com pouca clareza de suas dificuldades e 
com autoconhecimento limitado, tendem a repetir 
o padrão que receberam, por ser o mais familiar e o 
padrão que está internalizado dentro de seus incons-
cientes, independentemente de ser o melhor.

E o que a pandemia despertou de melhor ou de 
pior em pais e mães? Para alguns, ter os filhos 24 ho-
ras por dia em casa trouxe-lhes agradecimento por 
terem o privilégio de conseguir manter a rotina tra-
balho/família. Porém, essa mudança exigiu criativi-
dade, readaptações e luta por uma melhor qualidade 
de vida. Achamos que a pandemia fez com que as pes-
soas definissem suas prioridades e voltassem para 
mais perto da família e dos amigos. Alguns passaram 
a agradecer ao Criador pela nova forma de vida, longe 
do burburinho das grandes cidades e pelo privilégio 
da nova rotina que lhes propiciou aproveitar melhor 
os momentos com os filhos. Aconteceram divórcios e 
separações? Sim. Porém, isto deve ter acontecido em 
famílias já fragilizadas e desgastadas pela falta de 
amor e carinho.

Dizem psicólogos e terapeutas que essa readap-
tação é necessária para que não haja mais conflitos 
no ambiente familiar. E os pais devem ter todo o cui-
dado para não impingirem aos filhos as mágoas e os 
costumes errôneos que herdaram de seus antepassa-
dos. E assim, com ou sem pandemia, as pessoas vi-
vam felizes e alegres!

Ferimentos 
emocionais

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

FernandoArtigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com
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Não, não é sobre o livro de Elena 
Ferrante que vou falar! Ontem eu tive 
um sonho. Sonhei com uma amiga e ela 
estava morando e trabalhando em Paris, 
num e-commerce que tinha uma sala 
linda, cheia de cores e móveis moder-
nos, gente bela como nas séries Dix 
pour Cent e Emily em Paris. Assistimos 
e comentamos essas séries durante a 
pandemia. Eu claro, no sonho, também 
queria ir trabalhar ali, e ficava encanta-
da e tirando fotos.

Acordei pensando no sonho que, 
com certeza, veio à tona do inconscien-
te por imagens de papos nossos nos 
últimos dias. A minha amiga está com 
um novo projeto. E um projeto que lida 
com a beleza dos interiores. Só pode ser 
isso pensei.

E aí pensei mais! A minha amiga 
tem sempre bons projetos. E como 
admiro isso! Logo eu que não consi-
go projetar nada, nem para domingo 
próximo, a não ser uma viagem, por 
conta das prestações. E nesse quesito, 
já por duas vezes que os planos goram. 
O último? A pandemia me deu rasteira. 
Mas a minha amiga projeta e realiza. 
Os seus sonhos são combustíveis e ela 
os realiza. E a partir do momento que 
sonha, corre atrás e o olho brilha e os 
seus dias se iluminam de vontades, 
alegrias e a tal da felicidade.

Para completar, a minha amiga tem 
dons supremos. Caprichosíssima, faz 
parte desse grupo de raras pessoas (eu 
sou do grupo das labogeiras!). Talen-
tosa, pinta, costura, borda e faz tricô. 
E gosta de plantas e de livros. Muito. O 
seu último projeto foi catalogar a sua 
vasta biblioteca e agora acha os seus li-
vros on-line. A minha amiga tem o dom 

de transformar tudo em beleza. Folhas 
de livros manchados? Ela mancha mais 
um pouco e os transforma em papel 
de parede; uma calça de linho velha? 
Vira uma bolsinha com monograma; as 
estantes e paredes? Mudam, discutem, 
e se reorganizam para outras coisas. 
Nem Marcel Duchamp imaginaria que 
o deslocamento dos objetos poderia 
ser tão ressignificado (para usar esse 
termo tão gasto).

Sim! A minha amiga sabe usar uma 
furadeira como ninguém. Tem quarto/
oficina cheia de parafusos e caixas. En-
tão? Brocas não lhe metem medo nem 
insegurança. Chegou algo de móvel pelo 
Correio? Ela monta e desmonta e prega 
seja onde for. Eu, com a minha inércia, 
desconhecimento, e me sentindo um 
poste paralisado diante das coisas do-
mésticas, fico a admirar a versatilidade 
da minha amiga.

E nesses anos todos que a conhe-
ço, já vi coisas que dão gosto de assis-
tir. Suas viagens para Europa, com ma-
linha de bordo (e dois casacos, calças, 
blusas de lã, e tudo em dobro dobra-
dinho); seu momento cozinha prática 
e, mesmo sem gostar de cozinhar, fez 
pratos nessa pandemia, e um boli-
nho de maçã divino. Seu pé de limão 
siciliano? Está para qualquer drinque; 

o de ervas aromáticas? É só fazer a 
pasta. Sem falar que, monta álbuns de 
fotos; mexe em internet, fuça, busca e 
compra tudo em promoção, mesmo na-
quelas lojas cujos preços são inalcan-
çáveis, mas como ela fica de olho, tem 
sempre aquela bagatela que só dá para 
ela, tamanho 38/36 pode? Sim, porque 
ela corta cabelo como ninguém, mais 
ainda o dela, que está sempre super 
com corte da moda e de graça!! Tudo 
que está quebrado vira um pingente ou 
um brinco. Desperdício é uma palavra 
que não existe no seu dicionário.

Claro que aprendo todo dia com 
a sua inquietação e produção. E claro 
que, também me sinto uma ET por não 
saber fazer nada disso. Estou sempre 
precisando de eletricista, faz tudo, 
personal faz, professora de computador 
para ver como faço isso e aquilo, livros 
de receita para inovar na cozinha, e 
tenho aquela peculiaridade: de gostar 
dos “tempos nada mortos”, dos quais 
preciso para pensar, olhar para o céu, e 
sim, não fazer nada.

Quanto ao sonho? Foi sonho para 
mim, pois para a minha amiga, parece até 
que ela, como filósofa que é por formação, 
não tem medo de olhar para os sonhos 
pois, ela sabe que, se olhar muito, eles 
podem sim se tornar realidade.

Sim, eu sei. Que controle temos 
sobre a vida? Não temos nenhum. Mas 
é bom que a gente tenha planilhas 
para não sermos pegos de calças cur-
tas... Ah, isso é.

Parabéns para a minha amiga Lu 
(que faz aniversários nos fevereiros), 
que sabe e faz a hora, e que os seus pla-
nos de 2022 sejam um sucesso! Aqui 
ou em Paris!

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

Minha amiga genial
Crônica

 Sim, eu sei.  Que controle temos 
sobre a vida? Não temos nenhum. 

Mas é bom que a gente tenha 
planilhas para não sermos pegos de 

calças curtas... Ah, isso é 

Ainda estou besta com esse caso Neil Young x Spoti-
fy. Afinal, a plataforma de streaming escolheu um podcast 
que dissemina notícias falsas sobre a Covid-19 ao catálogo 
de canções eternizada por várias gerações do velho bardo 
roqueiro e que dizem, muito, a respeito de caráter, amor, re-
lacionamento e até engajamento social, ambiental e político, 
bandeira que o artista tem levantado com mais afinco ao 
longo das últimas décadas.

No cerne da questão está, pasme, um contrato de exclusivi-
dade na casa dos US$ 100 milhões (aproximadamente R$ 536 
milhões) com The Joe Rogan Experience, programa de entre-
vistas que se tornou o podcast mais ouvido da plataforma nos 
EUA. E na hora de escolher entre um contrato de quase meio 
bilhão de reais a um que rende ninharias – desconsiderando aí 
as avaliações sobre o conteúdo – a empresa não pensou duas 
vezes: ficou com o podcast de Joe Rogan, cujos anúncios chegam 
a US$ 1 milhão. 

A esta altura, o leitor já sabe que Neil Young deu um 
ultimato do tipo “ou ele, ou eu” ao Spotify após a empresa 
manter no catálogo uma entrevista de Rogan com o médico 
Robert Malone, repleta de informações inverídicas sobre 
vacina contra Covid. O podcast foi ao ar dia 31 de dezembro e 
a entrevista foi rechaçada pela comunidade científica, o que 
motivou o protesto de Young.

O papo entre o apresentador e o médico dura coisa de três 
horas. Entre outras teorias da conspiração não comprovadas, 
Malone (que já teve conta no Twitter suspensa pelos absurdos 
que prega) argumenta que a sociedade norte-americana estaria 
sendo “hipnotizada” para acreditar na eficácia dos imunizantes 
e das medidas sanitárias para conter a pandemia.

É a mesma teoria maluca que outro gigante da música – 
mas completamente negacionista – vem disseminando por aí: 
Eric Clapton. E aqui cabe um parêntese: ao contrário do cana-
dense Young, 76 anos, que segue ativo e lúcido, lançando um 
(ótimo) disco por ano nos últimos cinco anos, o inglês Clapton, 
alguns meses mais velho, que já foi chamado de “o deus da gui-
tarra”, padece de uma doença neurológica chamada neuropatia 
periférica e há décadas não lança um grande álbum.

E o que fica de lição aqui: um artista, mais do que coe-
rente com a sua obra, deve ser digno dela. E o gesto de Young, 
somado a tantos outros (como quando protestou ao saber que 
um festival do qual participaria era patrocinado por um banco 
que financiava escavações de combustível fóssil, ou quando 
cancelou um show em apoio a uma greve de trabalhadores 
do setor musical) o faz um exemplo de artista grandioso em 
todos os sentidos.

Clapton, um dos grandes músicos a trazer dignidade ao 
blues, numa época em que o gênero era esquecido ou margina-
lizado, um guitarrista de imensa técnica e criatividade abun-
dante, tem passado os últimos tempos a manchar sua reputação 
artística com asneiras negacionistas e a propagar campanhas 
antivacina. Um fim de carreira melancólico, em que o homem 
por trás do artista apaga o deus que habita(va) naquele ser.

Voltando ao caso Joe Rogan: a referida entrevista foi derru-
bada pelo YouTube. O Spotify diz ter uma política de intolerância 
a conteúdos sobre Covid que disseminem as chamadas fake news, 
e afirma ter tirado do ar mais de 20 mil episódios com esse tipo 
de conteúdo. Mas ao ser questionada pelo Wall Street Journal, a 
empresa respondeu que essa regra não vale para o contrato com 
Joe Rogan que, além de ser um poço sem fim de fake news (não só 
relacionadas à pandemia), tem uma larga folha de falas precon-
ceituosas, com racismo e transfobia e, mesmo assim, é um sujeito 
extremamente popular nos EUA.

Hoje, as músicas de Neil Young não estão mais no Spotify, 
como ultimou o artista na semana passada. Contemporânea 
do autor de ‘Old man’ e ‘Harvest moon’, Joni Mitchell também 
retirou suas canções da plataforma, em apoio à causa antinega-
cionista. Li que vários usuários do serviço também buscaram 
cancelar suas assinaturas, mas encontraram dificuldades, uma 
vez que o Spotify teria suspendido o suporte ao cliente. 

Uma pena que interesses comerciais estejam – mais uma 
vez – acima da vida. No momento em que eu escrevo este texto, 
5,6 milhões de pessoas em todo o Mundo haviam morrido em 
decorrência da Covid-19. Número que, ao meu ver, é bem me-
nos interessante para o Spotify (e para Joe Regan) do que os R$ 
536 milhões do contrato entre ambas as partes.

Spotify, capitalismo selvagem
Neil Young (E) e Joni Mitchel (D) retiraram suas músicas da plataforma de streaming em protesto contra podcast negacionista que dissemina notícias falsas

Foto: Reprodução
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O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom 
mesmo é ser um realista esperançoso. 

(Ariano Suassuna)

Carlos Newton Junior organizou a antologia A 
pensão de Dona Berta e outras histórias para jovens 
(Editora Nova Fronteira, 2021). O livro contempla 
textos de Ariano Suassuna pinçados em depoimentos, 
palestras, conferências. É uma seleção especialíssima 
e conta com ilustrações primorosas de Manuel Dantas 
Suassuna. Em nota no verso do livro, a editora consi-
dera que esses textos revelam o lado meio cronista, 
meio memorialista de Ariano.

No prefácio, o organizador da antologia afirma que 
Ariano jamais escreveu textos visando o público infan-
tojuvenil, mas as peças que escreveu para o teatro, prin-
cipalmente as comédias, possuem todas “uma incomum 
capacidade de agradar a todo tipo de público, a todas as 
idades”. Os textos selecionados para essa antologia certa-
mente irão agradar aos jovens. Eles podem ser lidos sem 
obedecer a nenhuma ordem, a leitura pode começar em 
qualquer capítulo, nada vai atrapalhar a compreensão 
do conteúdo. Comecei lendo a Pensão de Dona Berta, que 
não é o texto de abertura do livro. Aviso que não contarei 
tudo, vou apenas despertar a curiosidade. 

 A história é longa, Dona Berta era a mãe de Noel 
Nutels, o médico, ambientalista e indigenista de origem 
judia, nascido na Ucrânia, e que veio menino morar no 
Brasil. Ele foi amigo dos irmãos mais velhos de Ariano 
– João e Saulo Suassuna que também se formaram em 
Medicina. 

A chegada de Salomão, pai de Noel Nutels, ao Re-
cife, ocorreu de forma inusitada. Salomão estava mo-
rando na Argentina, havia fugido da Revolução Russa 
de 1917 e pretendia ir buscar a mulher (Berta) e o filho 
(Noel), que haviam ficado na Ucrânia. Naquele tempo, 
o navio era o meio de transporte mais utilizado para se 
fazer longas viagens. Quando o navio chegou ao porto 
do Recife, o rapaz resolveu dar um passeio para conhe-
cer a cidade e saiu andando, andando... e foi parar no 
Mercado São José. Viu uma cena que lhe pareceu dan-
tesca (só lendo o livro para saber qual foi essa cena), 
depois foi perseguido na rua, confundido com um ale-
mão (estávamos no clima da Primeira Grande Guerra 
Mundial). Ao chegar à Rua Nova, subiu no primeiro pé 
de escada que viu, “era uma pensão de raparigas” que 
acolheram muito bem o gringo. Dirigindo-se para o 
porto viu que o navio partira. O jeito foi ficar no Reci-
fe e aguardar que as coisas melhorassem na Ucrânia. 
Qual nada! Cada dia a vida ficava mais difícil por lá. Dis-
sensão política, revoluções, mortes, fuzilamentos.

Com muito sacrifício, Salomão arranjou algum di-
nheiro, enviou para a mulher e o filho e eles consegui-
ram viajar para o Brasil. Uma nova vida começou para 
os três. O menino morou durante algum tempo em São 
José da Lage (AL) com os pais, depois em Recife onde a 
mãe tinha uma pensão que hospedava muitos estudan-
tes – a pensão de Dona Berta. 

Ariano conta façanhas de Noel como estudante de 
medicina em Recife e o grande número de amigos que 
conquistou no período que por lá viveu, entre eles os 
dois irmãos mais velhos de Ariano – João e Saulo Suas-
suna. Um trecho imperdível é o que fala sobre Capiba.

Noel Nutels, além de grande médico, foi uma pes-
soa sensível ao sofrimento dos mais humildes, defensor 
das causas indígenas e do meio ambiente. Certamente, 
o que mais agradou a Ariano foi a resposta que Nutels 
deu quando, certa vez, lhe perguntaram quem tinha 
sido a personalidade mais importante, mais fascinante 
que conhecera na vida e veio a resposta: “Foi Dona Riti-
nha, a mãe dos Suassuna!”.

Mas quem é realmente Ariano Suassuna? O último 
texto da antologia é um depoimento do escritor – Suas-
suna por ele mesmo. Vamos saber como ele se autode-
fine: “(...) não me levo muito a sério, considero-me um 
mau assunto e um péssimo personagem. Acho mesmo 
que foi por isso que me tornei escritor” (p. 93).

E prossegue com sua graça costumeira: 
“Ultimamente começaram a me acontecer coisas 

estranhas: por exemplo uma porção de gente começa a 
ficar convencida de que eu morri”. (...) Uma moça indagou 
espantada: “Ah, e esse homem ainda é vivo”? (p. 103).

Treze textos, com histórias contadas pelo próprio 
Suassuna, compõem a antologia, cada uma com a verve 
peculiar do escritor que deu muita alegria aos brasilei-
ros com suas peças teatrais, suas histórias de Taperoá, 
da Paraíba e de Pernambuco, além das aulas-espetácu-
lo, palestras e aulas de Estética na Universidade Fede-
ral de Pernambuco (UFPE).

Onze textos e mais detalhes dos dois que foram 
apresentados aqui estão à espera do leitor.

Nota: Não fui aluna de Ariano Suassuna na UFPE, 
mas tive o prazer de ser examinada por ele na defesa do 
mestrado em Teoria Literária. Naquela ocasião (1981), 
revelou-se, como sempre, brincalhão e bem-humorado, 
deixando a mestranda descontraída.

Ariano para 
jovens

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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Artes visuais

Por meio de sua atuação na área de 
Artes Visuais, o Sesc promove este ano 
uma ampla reflexão em torno da identi-
dade brasileira e as relações entre os di-
ferentes grupos étnicos que constituem o 
país. O projeto ‘Dos Brasis: arte e pensa-
mento negro’ tem a proposta de pesqui-
sar, fomentar e difundir a produção artís-
tica, intelectual, e visual contemporânea 
de artistas e pesquisadores afro-brasilei-
ros ao evidenciar suas técnicas, histórias 
e correlações socioculturais, por meio, 
inicialmente, de uma pesquisa nacional 
com a participação dos técnicos de artes 
visuais da entidade no país.

O evento de lançamento será rea-
lizado na próxima quinta-feira (dia 3), 
a partir das 18h, no Teatro Sesc-Senac 
Pelourinho, em Salvador (BA). Have-
rá uma transmissão ao vivo através do 
canal do Sesc Brasil no YouTube. Na 
ocasião, será anunciada a abertura das 
inscrições para seleção de pesquisado-
res que participarão de uma residência 
artística virtual.

O projeto tem curadoria do professor 
Igor Simões e do antropólogo Hélio Mene-
zes. Durante o lançamento, eles apresen-
tam a metodologia de pesquisa do projeto 
e conduzem uma roda de conversa com 
os convidados Nelma Barbosa, coordena-
dora geral da rede de Núcleos de Estudos 
Afro-brasileiros e Indígenas do Instituto 
Federal Baiano, e Ayrson Heráclito, ar-

tista, pesquisador e professor da Univer-
sidade Federal do Recôncavo Baiano.

Além da residência artística, que 
tratará temas como “Curadoria e Raça 
na Arte Brasileira”, “Os educativos como 
plataforma de pensamento sobre arte e 
racialização”, e “Mulheres Negras e Arte 
Contemporânea Brasileira”, a iniciativa 
prevê uma exposição coletiva com obras 
de artistas visuais originários de todos os 
estados, a ser aberta em 2023, materiais 
educativos voltados à formação de edu-
cadores e representativo de experiências 
educacionais de todo o país.

Projeto do Sesc reflete sobre 
a produção afro-brasileira

Fotos: Divulgação

ESTREIA

O BEcO dO PESAdElO (Nightmare Alley. 
EUA, México. Dir: Guillermo del Toro. Suspense. 16 anos). 
Quando o carismático, mas sem sorte, Stanton Carlisle (Bra-
dley Cooper) se torna querido para a vidente Zeena (Toni 
Collette) e o seu marido mentalista Pete (David Strathairn) 
numa feira itinerante, ele ganha um bilhete dourado para 
o sucesso, usando o conhecimento adquirido com eles para 
ludibriar a elite rica da sociedade de Nova Yorque dos anos 
1940. Com a virtuosa Molly (Rooney Mara) lealmente ao 
seu lado, Stanton planeja enganar um magnata perigoso 
com a ajuda de uma psiquiatra misteriosa que pode vir a 
ser sua melhor adversária. CINÉPOLIS MANAÍRA 4: 14h 
(dub.) - 17h15 (dub.) - 20h30 (leg.).

BEllE (Japão. Dir: Mamoru Hosoda. Animação. 12 
anos). Suzu é uma estudante que mora em uma aldeia 
rural com o pai. Por anos, ela foi apenas uma sombra de 
si mesma. Um dia, ela entra em “U”, um mundo virtual de 
5 bilhões de membros na internet, mas lá ela não é mais 
Suzu. Ela é Belle, uma cantora mundialmente famosa. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 15h45 - 18h30.

SPEncER (EUA, Reino Unido, Alemanha, Chile. Dir: 
Pablo Larrain. Biografia e Drama. 12 anos). Nos anos 90, 
Diana (Kristen Stewart) passa o feriado do Natal com a 
família real em Norfolk, Reino Unido. Apesar das bebidas, 
brincadeiras e comidas em que sabe o roteiro, esse final de 
ano vai ser diferente. Após rumores de traição, a princesa 
se vê em um impasse quando percebe que o seu casamento 
com o Príncipe Charles (Jack Farthing) não está dando 
certo. Mesmo com os dois filhos, ela decide o deixar. CEN-
TERPLEX MAG 2 (leg.): 19h - 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 
10 - VIP (leg.): 15h30 - 18h15 - 21h.

cOnTInUAÇÃO

AgEnTE 355 (The 355. EUA. Dir: Simon Kinberg. 
Ação e Suspense. 14 anos). Ao ficarem sabendo que uma or-
ganização global de mercenários que ameaçam o mundo quer 
adquirir uma arma ultrassecreta, a agente da CIA Mace Brown 
(Jessica Chastain) terá que unir forças para essa missão, com 
a agente alemã Marie (Diane Kruger); a ex-membro do MI6, 
especialista em computadores, Khadijah (Lupita Nyong’o); a 
psicóloga Graciela (Penélope Cruz), e com Lin Mi Sheng (Bin-
gbing Fan), uma mulher misteriosa que está rastreando todos 
os seus movimentos, para evitar que tal poder caia nas mãos 
erradas. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 21h15; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3 (dub.): 21h (exceto seg. e ter.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 17h; CINE SERCLA SERCLA 3 (dub.): 17h.

EdUARdO E MônIcA (Brasil. Dir: René 
Sampaio. Romance e Drama. 16 anos). Em um dia atípico, 
uma série de coincidências levam Eduardo (Gabriel Leone) 
a conhecer Mônica (Alice Braga) em uma festa. Uma 
curiosidade é despertada entre os dois e, apesar de não 
serem parecidos, eles se apaixonam perdidamente. Em 
Brasília, na década de 1980, esse amor precisa amadurecer 
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e aprender a superar as diferenças. CENTERPLEX MAG 
4: 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 16h15 - 18h50 - 21h20; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 18h - 20h45; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2: 20h; CINE SERCLA SERCLA 3: 20h.

HOMEM-ARAnHA - SEM VOlTA 
PARA cASA (Spiderman - No Way Home. EUA. Dir: 
Jon Watts. Ação, Fantasia, Super-Herói. 12 anos). Peter 
Parker (Tom Holland) precisará lidar com as consequências 
da sua identidade como aracnídeo ter sido revelada pela 
reportagem do Clarim Diário. Incapaz de separar sua vida 
normal das aventuras de ser um super-herói, Parker pede 
ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos 
esqueçam sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço não 
sai como planejado. CENTERPLEX MAG 3: 17h (dub.) - 20h 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6: 13h40 (dub.) - 16h45 
(dub.) - 20h (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Macro-XE (3D, 
dub.): 14h15 - 17h30 - 20h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 
(3D, dub.): 15h - 18h15 - 21h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
5 (dub.): 14h - 17h15 - 20h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 
(dub.): 14h35 - 17h25 (3D) - 20h15; CINE SERCLA PARTA-
GE 2 (dub.): 14h35 - 17h25 (3D) - 20h15.

JUnTOS E EnROlAdOS (Brasil. Dir: Edu-
ardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put. Comédia e Romance. 
12 anos). Após dois anos de união e muita economia finan-
ceira, Júlio e Daiana finalmente alcançaram o sonho de 
realizar a festa de casamento. Tudo parece estar indo bem, 
até que o noivo recebe uma mensagem em seu celular antes 
da cerimônia começar. Uma confusão generalizada aconte-
ce, mas a festa precisa continuar. CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 
21h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 15h45.

My HERO AcAdEMIA – MISSÃO 
MUndIAl dE HERóIS (My Hero Academia: 
World Heroes Mission. Japão. Dir: Kenji Nagasaki. Animação 
e Aventura. 12 anos). Os alunos da My Hero Academia en-
frentam a maior crise da história da instituição. Eles terão duas 

horas para salvar o mundo de uma ameaça sem precedentes. 
Será que Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki 
conseguem? CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 16h30. 

PânIcO (Scream. EUA. Dir: Matt Bettinelli-Olpin e Tyler 
Gillett. Terror, Suspense e Thriller. 16 anos). Vinte e cinco anos 
após uma série de crimes brutais chocar a tranquila Woodsbo-
ro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e 
começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à 
tona segredos do passado mortal da cidade. Agora, a repórter 
Gale Weathers (Courteney Cox) e o xerife Dewey (David 
Arquette) se reúnem com Sidney Prescott (Neve Campbell) 
para enfrentar um novo psicopata. CENTERPLEX MAG 4 
(leg.): 18h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 7: 14h30 (dub.) - 17h 
(dub.) - 19h45 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 21h15; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub., exceto seg.): 14h15 - 17h - 
19h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 18h20 - 20h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 18h20 - 20h30.

SIng 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. Animação, Aven-
tura, Comédia. Livre). Na glamourosa cidade de Redshore, 
Buster Moon e a galera enfrentam seus medos, fazem novos 
amigos e superam seus limites em uma jornada para con-
vencer o recluso astro Clay Calloway a subir aos palcos no-
vamente. CENTERPLEX MAG 3 (dub.): 16h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (dub.): 13h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 
14h10 - 19h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub., exceto 
seg. e ter.): 13h30 - 16h - 18h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 
(dub.): 16h10; CINE SERCLA SERCLA 4 (dub.): 16h10.

TURMA dA MônIcA: lIÇõES (Brasil. 
Dir: Daniel Rezende. Aventura e Comédia. Livre.). Mônica, 
Cebolinha, Magali e Cascão fogem da escola. Agora, terão 
que encarar as suas consequências, e elas não serão poucas. 
Nesta nova jornada, a turma descobrirá o real valor e sen-
tido da palavra amizade. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 13h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 13h40; CINESERCLA TAMBIÁ 
2: 15h50; CINESERCLA PARTAGE 3: 15h50.

Atriz Cate Blanchett vive uma psiquiatra trambiqueira em ‘O Beco do Pesadelo’, novo filme do Guillermo del Toro 

Através do QR Code 
acima, acesse o canal no 
YouTube do Sesc Brasil

Debate terá Nelma Barbosa (E), do Instituto 
Federal Baiano, e Ayrson Heráclito (D), da 
Universidade Federal do Recôncavo Baiano



Cultura

Considerado um dos 
precursores do movimento 
Cinema Novo, a partir do 
momento em que lançou, 
em 1960, o filme Aruanda, o 
cineasta pernambucano – ra-
dicado na Paraíba – Linduar-
te Noronha (1930-2012) nos 
deixou há uma década. No 
intuito de marcar, em clima 
de homenagem, a ausência 
de 10 anos, completada no 
último domingo (dia 30), a 
produtora Bolandeir@rte&-
Films irá realizar ao longo 
de 2022, em associação com 
a Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC), o proje-
to ‘10 Anos Sem Linduarte 
Noronha’. A princípio, a ini-
ciativa inclui três produtos: 
um documentário que se 
chamará Confissões Docu-
mentais, cuja montagem já se 
encontra em fase de finaliza-
ção, um livro-coletânea que 
reunirá as melhores críticas 
e crônicas assinadas pelo ci-
neasta e publicadas no Jornal 
A União, e uma série docu-
mental sobre o realizador.

“Idealizei o projeto an-
tes da pandemia, por isso 
sua execução ficou compro-
metida. Entretanto, agora 
com essa data dos 10 anos 
de sua partida, percebo que 
foi providencial esse atraso. 
Contamos com a simpatia 
da Empresa Paraibana de 
Comunicação, cujo tema será 

pauta de uma reunião, neste 
mês de fevereiro, para ala-
vancar essas ideias”, disse o 
jornalista e crítico de cinema 
Lúcio Vilar, que também é o 
coordenador e produtor exe-
cutivo do Fest Aruanda do 
Audiovisual Brasileiro.

Vilar será o diretor e 
roteirista do filme sobre 
Linduarte Noronha, que está 
em processo de pós-pro-
dução. “Fui eu que tive a 
iniciativa, em 2007, de do-
cumentar esse encontro do 
Linduarte com o diretor mi-
neiro João Batista de Andra-
de, conhecido pelo premia-
do filme O Homem que Virou 
Suco ,  protagonizado pelo 
paraibano José Dumont, e, 
também, por documentários 
históricos, como Liberdade 
de Imprensa, de 1967, entre 
outras obras. O encontro foi 
gravado na casa de Linduar-
te, em João Pessoa. Contei 
com a participação de dois 
cinegrafistas, Alfredo Ama-
ral, do Decom da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB), e Adilson Silva, do 
Instituto Federal da Paraíba 
(IFPB), mais as presenças do 
professor Fernando Falcone, 
hoje do curso de Cinema da 
UFPB, e de Adriano Lima, 
produtor do Curta Canoa”, 
disse ele.

O material ficou guarda-
do “a sete chaves” com Vilar 
durante todo esse tempo. “A 
ideia era editar, mas o tempo 
foi passando e por diversas 

razões foi sendo adiado. Hoje 
temos 15 anos que essas 
imagens foram feitas, estava 
mais do que na hora de vir à 
tona. Linduarte e João Batis-
ta de Andrade falam de remi-
niscências sessentistas, de 
suas experiências recíprocas, 
com boas pitadas de humor e 
revelações, por isso o título 
Confissões Documentais do 
filme”, explicou o diretor e 
roteirista.

O documentário é pa-
trocinado com recursos do 
edital da Lei Aldir Blanc, por 
meio do Governo do Estado 
da Paraíba. “O filme deve-
rá ficar pronto até início 
de março, mas não temos 
ainda definição de estreia. 
Gostaríamos muito de exibir 
no Festival Internacional 
de Documentários É Tudo 
Verdade, de São Paulo, ago-
ra em abril, pois seria uma 
vitrine adequada para o do-
cumentário, mas não tem 
nada ainda definido nesse 
sentido”, afirmou ele.

A propósito, o cineas-
ta João Batista de Andrade 
confessou como se sentiu 
naquela ocasião em que se 
encontrou com Linduarte 
Noronha. “O Festival Aruan-
da de 2007 me aprontou 
uma bela surpresa. Eu estava 
aí para ser homenageado 
e a surpresa foi o encontro 
com o Linduarte. Para mim, 
foi uma coisa deliciosa. Eu 
era fã do Linduarte desde o 
começo da minha carreira, 

no começo dos anos 1960. 
Tínhamos escritos sobre ele 
na revista nossa do cinema, 
e acabou sendo uma conver-
sa sensacional, muito rara 
no cinema. Quer dizer, dois 
documentaristas conversan-
do como amigos e trocando 
ideias sobre os seus traba-
lhos e sobre o documentário. 
Muito feliz de ter participado 
desse encontro inesquecí-
vel”, relembrou ele.

Críticas
Referindo-se ao livro, 

Lúcio Vilar informou que a 
obra será uma coletânea que 
reunirá as melhores críti-
cas e crônicas de Linduarte 
Noronha publicadas em A 

União, entre as décadas de 
1950 e 1960. “Luz, Cinefilia 
e... Crítica! é o título provi-
sório para esse projeto edi-
torial, que também terá selo 
da EPC, através da Editora 
A União. Esse é mais anti-
go, tem quase 15 anos que 
também trabalho com essa 
hipótese e que, finalmente, 
esse ano, tudo indica que 
será materializado”.

Ele revelou um deta-
lhe da publicação: não será 
apenas uma coletânea. “A 
obra terá a participação de 
críticos, pesquisadores e 
estudiosos da USP, Unicamp, 
UFPB, além de profissionais 
de veículos da grande mídia 
já contatados”, afirmou.

Lúcio Vilar também des-
tacou a importância do ho-
menageado para o cinema 
paraibano e nacional. “Lin-
duarte Noronha retomou o 
que havia sido deflagrado 
por Walfredo Rodriguez na 
década de 1920, sendo que 
Aruanda provoca impactos e 
desdobramentos definitivos 
no modus operandi de se fazer 
documentário no Brasil. Ou 
seja, sob o signo do DNA do-
cumentarista, nossa vocação 
primeira, ele implode e reali-
nha o velho debate da época 
entre conteúdo e forma e isso 
não foi pouco. Glauber Rocha 
foi o primeiro a reconhecer”, 
frisou o produtor executivo 
do Fest Aruanda.

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Encontro entre Linduarte Noronha e João Batista de Andrade, registrado há 15 anos, é o mote de ‘Confissões Documentais’

Documentário promoverá uma 
reunião de grandes cineastas

Roberto Menescal lança clipe 
animado de ‘O Barquinho’

O músico e compositor 
Roberto Menescal lançou re-
centemente um vídeo anima-
do de ‘O Barquinho’, uma de 
suas canções mais famosas, 
feita em parceria com Ronal-
do Bôscoli. A música, que traz 
na letra e na batida a síntese 
do espírito da bossa nova, 
dessa vez, navega em águas 
mais coloridas.

Parte integrante do pro-
jeto Bossinha Legal, lança-
do no ano passado, o clipe 
traz uma animação em que 
Menescal e sua neta, Maria 
Júlia, de seis anos, fazem um 
passeio de barco pelo Rio de 
Janeiro. A animação foi cria-
da pelas gêmeas brasileiras 
Bruna e Erika Carvalho, do 

estúdio Titmouse, em Van-
couver, no Canadá.

Na gravação, ‘O Barqui-
nho’ é cantada em família. 
Avô e neta se juntam à voz 
de Georgeana Bonow, mãe 
de Maria Júlia. O álbum Bossi-
nha Legal ainda tem canções 
como ‘Lobo Bobo’, parceria 
de Carlos Lyra e Bôscoli, ‘O 
Leãozinho’, de Caetano Velo-
so, e o ‘Calhambeque’, versão 
de Erasmo Carlos.

A animação também é 
uma homenagem ao Dia da 
Bossa Nova, comemorado no 
último dia 25 de janeiro, data 
escolhida por ser o dia do nas-
cimento de Tom Jobim.

Composta há mais de 
60 anos, ‘O Barquinho’ é um 
dos fenômenos da música 
popular brasileira. Já soma 
quase três mil gravações em 

diferentes idiomas, como 
inglês, espanhol, japonês, 
francês e coreano. A canção 
já foi gravada por nomes 
como Nara Leão, Elis Regina, 
Maysa, Pery Ribeiro, Tim 
Maia, Fernanda Takai, Stacey 
Kent, Lisa Ono, Peggy Lee e 
Andy Summers.

Danilo Casaletti
Agência Estado

Na animação, 
Menescal e sua 
neta, Maria Júlia, 
de seis anos, fa-
zem um passeio 
de barco pelo Rio 
de Janeiro

Foto: Marcos Hermes/Divulgação

Imagem: Reprodução

Através do QR Code acima, 
acesse a animação da música 

no YouTube

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Em 2007, João Batista de Andrade (E) foi homenageado no Fest Aruanda e fez uma visita à casa de Linduarte (D)

Foto: Reprodução
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Além do filme com os diretores Andrade (E) e Noronha (D), projeto ‘10 Anos Sem Linduarte Noronha’ terá coletânea com as críticas e crônicas publicadas em A União, assinadas pelo realizador de ‘Aruanda’, e uma série documental sobre ele



Governador inaugurou, ontem, dois projetos de mobilidade urbana em Mogeiro e inspecionou outros trabalhos em andamento
O governador João Aze-

vêdo esteve ontem em Mo-
geiro, ocasião em que entre-
gou duas obras importantes 
de mobilidade urbana para o 
município: uma ponte, ligando 
a PB-066 à Avenida Ministro 
José Américo de Almeida, e a 
travessia urbana, moderni-
zando a infraestrutura viária 
e oferecendo mais conforto e 
segurança à população. O che-
fe do Executivo ainda visitou 
obras que estão sendo reali-
zadas no município. Ao todo, 
as obras entregues e visitadas 
superam os R$ 15 milhões de 
investimentos.

 Mais cedo, ainda em Mo-
geiro, João Azevêdo realizou 
uma visita técnica às obras de 
ampliação e restauração da 
Escola Cidadã Integral Otávia 

Silveira. Com investimentos 
superiores a R$ 2,9 milhões, a 
escola vai oferecer aos alunos 
um ambiente mais moderno, 
climatizado e seguro. A uni-
dade está recebendo bancada 
em granito, instalação de água 
pluvial, instalação de preven-
ção e combate a incêndio, além 
da reforma de 14 salas de aula, 
sala de informática, biblioteca, 
cozinha, entre outros recintos. 
Na ocasião, o governador se 
comprometeu em autorizar a 
construção de um ginásio de 
esportes.

 Ao entregar as obras de 
mobilidade urbana de Mo-
geiro, o chefe do Executivo 
estadual ressaltou a impor-
tância delas na melhoria da 
qualidade de vida de mais de 
13 mil pessoas. “É uma sen-

sação de dever cumprido, de 
missão cumprida. Essa tra-
vessia era cheia de buracos, 
cheia de problemas, e passa ter 
um asfalto de qualidade, que 
muda a mobilidade urbana 
da cidade, que traz autoestima 
aos moradores, promovendo o 
desenvolvimento de toda uma 
região”, acrescentou. 

 Ao todo, foram investidos 
pelo Governo do Estado R$ 

2,4 milhões na construção da 
ponte e na travessia urbana de 
Mogeiro, que teve sete ruas be-
neficiadas com pavimentação 
e sinalização. 

 O prefeito de Mogeiro, 
Antônio Ferreira, agradeceu a 
parceria entre o município e o 
Governo do Estado na constru-
ção de políticas públicas para 
a população. “Em nome da 
população de Mogeiro, quero 
agradecer ao governador João 
Azevêdo pelas ações que tem 
realizado à frente do Governo 
do Estado. Essas duas obras 
que estão sendo hoje entre-
gues eram um sonho antigo, 
que hoje se realiza”, disse, ao 
entregar ao chefe do Executi-
vo uma comenda pelas ações 
administrativas a favor de Mo-
geiro.

 Estiveram presentes à so-
lenidade de entrega da traves-
sia urbana e da ponte de Mo-
geiro os deputados estaduais 
Adriano Galdino, presidente 
do Legislativo estadual; Ra-
niery Paulino, João Gonçalves,  
Wilson Filho, Doda de Tião e 
João Bosco Carneiro, além do 
deputado federal Efraim Filho. 

 Adriano Galdino ressal-
tou que as ações do Governo 
do Estado mostram a isono-
mia com que João Azevêdo 
tem tratado os 223 municípios 
paraibanos. “De forma repu-
blicana e, mais que isso, de 
forma humana, o governador 
João Azevêdo tem realizado 
uma gestão que tem criado 
uma Paraíba mais justa, mais 
digna para todos e todas. A 
Assembleia Legislativa tem 

orgulho em fazer parte desta 
parceria”, ressaltou. 

 Os secretários de Estado 
Deusdete Queiroga (Infraes-
trutura, Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente); Tibério Li-
meira (Desenvolvimento Hu-
mano); Rafaela Camaraense 
(Secretaria Executiva de Ju-
ventude); Ronaldo Guerra (se-
cretário chefe do Governo do 
Estado); Roberto Paulino (che-
fe da Casa Civil), entre outros 
auxiliares, também estiveram 
presentes.

 A solenidade foi presti-
giada, ainda, por diversas li-
deranças políticas do Vale do 
Paraíba, a exemplo dos prefei-
tos Robério Burity (Ingá); Joni 
Oliveira (Salgado de São Félix); 
e Matheus Amorim (São José 
dos Ramos).

João destaca investimentos 
em obras no Vale do Paraíba

Foto: Francisco França/Secom-PB

Exemplo exportado
Prefeitura Conectada de JP é exemplo para São Luís (MA). Secretário 
municipal da Administração da capital maranhense, Diego Rodrigues, 
conheceu experiência implantada em João Pessoa. Página 14
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O governador João Azevêdo conheceu detalhes das obras da travessia urbana e da ponte ligando a PB-066 à Avenida Ministro José Américo de Almeida, ambas em Mogeiro e entregues ontem à população durante visita do gestor do Estado

Antes da ponte, acesso era feito através de uma passagem molhada
Antes da ponte, os mo-

radores contavam com uma 
passagem molhada. A cons-
trução do equipamento vai 
oferecer à região melhores 
condições de desenvolvimen-
to econômico. Entre os princi-
pais serviços executados pela 
Secretaria de Infraestrutu-
ra, Recursos Hídricos e Meio 
Ambiente (Seirhma) e pelo 
Departamento de Estrada de 
Rodagem (DER-PB), estão a 
demolição da passagem mo-
lhada, passeios e guarda-cor-
pos laterais e construção dos 
acessos.

 Já entre os principais 
serviços executados na tra-
vessia urbana de Mogeiro es-
tão pavimentação da pista 
de rolamento em concreto 
betuminoso usinado a quente 
(CBQU), que oferece maior 
durabilidade, sistema de dre-
nagem e sinalização vertical 
e horizontal.

Visita à PB-054 
Antes, o governador João 

Azevêdo visitou as obras da 
rodovia estadual PB-054. Lo-
calizada na entrada de São 
José dos Ramos, a rodovia é 

muito importante, pois além 
de ligar municípios da região, 
é muito utilizada por quem 
precisa se deslocar até Per-
nambuco. 

 Na ocasião, o governa-
dor João Azevêdo ressaltou o 
respeito do Governo do Esta-
do pela população. “Nessas 
obras que estamos entregan-
do hoje aqui representam in-
vestimentos de mais de R$ 
15 milhões. Essa é a melhor 
forma de mostrarmos o res-
peito do Governo do Estado 
pela população da Paraíba”, 
afirmou.

 Ao todo, estão sendo in-
vestidos na recuperação da 
PB-054 R$ 8 milhões, benefi-
ciando, além da população de 
São José dos Ramos, Itabaiana 
e Mogeiro, entre outros muni-
cípios do Vale do Paraíba.

O diretor de Operações 
do Departamento de Estra-
da de Rodagem (DRE-PB), 
Armando Marinho, desta-
cou a importância das obras 
de mobilidade urbana para 
a região. “Essas obras têm 
grande importância na vida 
da população dessa região. 
A passagem molhada, lá em 

Mogeiro, por exemplo, trazia 
muitos transtornos em época 
de chuva, o que agora aca-
bou”, disse.

 Já o prefeito de São José 
dos Ramos, Matheus Amorim, 
agradeceu a parceria entre 
o município e o Governo do 
Estado. “Essa obra é muito 
importante, pois vai trazer 
mais qualidade de vida não 
apenas para São José dos Ra-
mos, mas para toda a região. 
Tenho toda a certeza de que 
a população está muito feliz 
com as ações do governador 
João Azevêdo”, concluiu.

O governador realizou uma visita técnica às obras de ampliação e restauração da Escola Cidadã Integral Otávia Silveira e inspecinou o trabalho de máquinas preparando infraestrutura de terreno na região do Vale do Paraíba

O prefeito de Mogeiro, 
Antônio Ferreira, 

agradeceu a parceria 
entre o município e o 
Governo do Estado



Secretário municipal da Administração de São Luís, capital do Maranhão, veio conhece a experiência de João Pessoa
O programa Prefeitura 

Conectada, que pretende 
zerar o uso de papel na tra-
mitação de demandas ad-
ministrativas do Município 
de João Pessoa, já se tornou 
referência para outras cida-
des do Brasil. Na manhã de 
ontem, o secretário munici-
pal da Administração de São 
Luís (MA), Diego Rodrigues, 
esteve na capital paraibana 
para conhecer a experiência 
de implantação do serviço. 
Ele foi recebido pelo prefeito 
Cícero Lucena no Paço Mu-
nicipal.

“Ver que João Pessoa 
se tornou um bom exem-
plo na implantação de po-
líticas públicas como esta é 
muito bom. Demonstra que 
estamos no caminho certo 
buscando eficiência, trans-
parência e competência na 
gestão do Município de João 
Pessoa. Essa visita é motivo 
de alegria e responsabilida-
de, pois temos que fazer cada 
vez mais e melhor”, declarou 
o prefeito.

Diego Rodrigues des-
tacou que a cidade de São 

Luís vai implantar a mesma 
plataforma e que aproveitou 
a oportunidade para apren-
der com a experiência pes-
soense. “Viemos fazer um 
intercâmbio de informações 
e ver como o programa está 
funcionando, como afetou 
secretarias, o fluxo dos pro-
cessos e concluímos que o 
impacto é muito grande em 
toda a logística. Essa visita 
ajuda no nosso próprio pro-
cesso”, afirmou.

O secretário municipal 
da Administração de João 
Pessoa, Valdo Alves, avaliou 
como um sucesso a implan-
tação do programa, que com-
pleta um mês nesta terça-
feira. “Todos os trâmites se 
tornaram digitais e só vimos 
vantagens. Conseguimos agi-
lidade e uma melhor gestão 
com a cara do prefeito que 
pede sempre modernidade”, 
disse.

Ainda participaram do 
encontro o secretário mu-
nicipal de Gestão Governa-
mental, Diego Tavares, e o 
vice-presidente da Sogo Tec-
nologia, Antônio Leite.

Prefeitura Conectada de JP vira 
referência para outras cidades

Foto: Secom-JP

Câmara de Areial rejeita aumento para prefeito

A Câmara Municipal de 
Areial rejeitou o aumento 
de 10,06% nos subsídios do 
prefeito, vice-prefeito e se-
cretários. O Projeto de Lei 
Nº 004/2022, encaminhado 
pelo prefeito Adelson Benja-
min (Cidadania), foi aprecia-
do na última sexta-feira (28) 
pelos vereadores, que manti-
veram apenas o aumento dos 

servidores eletivos, efetivos 
e comissionados. A propo-
situra segue para sanção do 
prefeito municipal.

Segundo a matéria en-
caminhada pelo prefeito, 
com o aumento de mais de 
10%, o subsídio do prefeito 
municipal passaria de R$ 14 
mil para R$ 15.408,40; o do 
vice-prefeito de R$ 7 mil para 
R$ 7.704,20 e os secretários 
municipais de R$ 4 mil para 
R$ 4.402,40.

De acordo com o pare-
cer jurídico, a propositura 
originária apresentava vício 
de iniciativa, “pois o prefeito 
municipal não tem respaldo 
legal para propor o aumento 
de sua remuneração, a do vi-
ce-prefeito e dos secretários, 
por contradizer o art. 29, V e 
VI da Constituição Federal, 
cabendo essa iniciativa ex-
clusivamente à Câmara Mu-
nicipal”. 

Além disso, o parecer 

acrescentou que o aumento 
deveria ocorrer exclusiva-
mente antes do pleito elei-
toral, ou seja, da legislatura 
anterior para a subsequen-
te. Dessa forma, deveria ter 
ocorrido em 2020.

Por outro lado, os verea-
dores decidiram manter o 
aumento dos demais servi-
dores. O vereador José Ro-
naldo de Souza apresentou 
uma emenda à propositura, 
que eliminava os agentes 

políticos: prefeito, vice-pre-
feito, secretários municipais, 
secretários adjuntos, chefe 
de gabinete e procuradores 
do corpo textual, mantendo 
apenas os demais servido-
res, a exemplo, dos conse-
lheiros tutelares, efetivos 
e ocupantes de cargos em 
comissão de direção, chefia 
e assessoramento, os quais 
não compõem o 1º escalão 
da prefeitura.

Após longo e acalorado 

debate, os vereadores Lielton 
(Gago), José Eguiberto (Zé de 
Lita), Ivanilde e Socorro vota-
ram contrários a emenda, por 
sua vez, os vereadores Ronal-
do, Diego, Josinaldo (Josa) e 
Edvaldo (Aritana) votaram a 
favor. Como voto de minerva, 
o presidente da Câmara, Lu-
ciano Barros, desempatou a 
votação, posicionando-se a 
favor da emenda que alterou 
o art. 1º do Projeto de Lei Nº 
004/2022.
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Cícero recebeu o secretário municipal da Administração de São Luís, Diego Rodrigues, para apresentar o projeto Prefeitura Conectada, que vem sendo desenvolvido na capital

Covid-19

Tribunal estabelece o 
regime de teletrabalho

O Tribunal de Con-
tas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB) decidiu esta-
belecer o regime de tele-
trabalho obrigatório para 
todos os membros e servi-
dores até 15 de fevereiro 
de 2022. O TCE-PB segue 
as orientações do Serviço 
de Atenção à Saúde  (SAS) 
do Tribunal, no sentido de 
restabelecer temporaria-
mente o trabalho remoto 
para todos os servidores.

De acordo com a por-
taria, o serviço na modali-
dade de trabalho remoto 
se realizará em caráter 
temporário e excepcional, 
em razão do aumento da 
pandemia, com elevação 
acentuada dos casos de 
pessoas contaminadas 
com Covid-19 e H3N2 
e de relatos de casos de 
servidores com síndro-
me gripal, inclusive com 
Covid-19, ocasionando 
um elevado número de 
licenças médicas.

A decisão está na 
portaria (TC nº 23/2022), 
assinada pelo presiden-
te, conselheiro Fernando 
Catão, e publicada no Diá-

rio Oficial Eletrônico do 
TCE de 31/01/2022 (que 
será divulgado na tarde 
de hoje). A suspensão do 
expediente presencial 
ocorre desde ontem.

O documento destaca 
que as atividades presen-
ciais no Tribunal ficam 
suspensas até ulterior 
deliberação, ressalvadas 
as relacionadas à segu-
rança, à continuidade do 
funcionamento dos equi-
pamentos de Tecnologia 
da Informação, às ações 
administrativas essen-
ciais e à realização de ins-
peções/auditorias in loco.

Permanece em vigor, 
no que couber, o estabe-
lecido pela Portaria TC nº 
220/2021, especialmen-
te a obrigatoriedade de 
comprovação da vacina-
ção contra Covid-19 para 
ingresso nas dependên-
cias do Tribunal.

A decisão do TCE-PB 
também considera as 
restrições estabelecidas 
pelo Governo do Estado 
formalizadas no Decreto 
Estadual nº 42.211, de 3 
de janeiro de 2022.

Tribunal Superior Eleitoral abre hoje
o Ano Judiciário com sessão virtual

TSE mostra o que pode impedir o voto

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) abre o Ano 
Judiciário de 2022 hoje, em 
sessão que ocorrerá às 19h, 
de maneira virtual. Com 
a abertura, os prazos dos 
processos em tramitação na 
Corte Eleitoral, que ficaram 
suspensos durante o reces-
so forense, voltam a vigorar 
normalmente. 

Além disso, a secreta-
ria do tribunal volta a fun-
cionar de segunda a sexta-
feira, das 11h às 19h. No 
entanto, o presidente do 
TSE, ministro Luís Rober-
to Barroso, decidiu adiar, 
por meio da Portaria nº 
44/2022, a retomada das 
atividades presenciais no 
Tribunal, até o restabeleci-

mento de condição epide-
miológica mais favorável.

Segundo o TSE, a decisão 
foi tomada diante do recente 
aumento da curva de contá-
gio da Covid-19 no Distrito 
Federal, especialmente com o 
avanço da variante Ômicron e 
em razão da urgente necessi-
dade de estabelecer medidas 
sanitárias para a contenção 

da variante do novo coro-
navírus. As sessões de jul-
gamento do TSE podem ser 
assistidas ao vivo pelo canal 
do TSE no YouTube e pela TV 
Justiça. Os vídeos com a ínte-
gra de todos os julgamentos 
também ficam disponíveis 
na página do Tribunal para 
consulta logo após o encer-
ramento da sessão.

Com a proximidade das 
eleições presidenciais, surgem 
dúvidas sobre o processo de 
votação. Segundo o Tribunal 
Superior Eleitoral, estão aptos 
a votar nas eleições de 2022 
eleitores e eleitoras que apre-
sentam situação regular pe-
rante a Justiça Eleitoral e que 
tenham tirado o título eleitoral 
até a data-limite de 4 de maio. 

Neste ano, a votação em 
primeiro turno ocorrerá no 
dia 2 de outubro, e o segun-
do turno, caso ocorra, em 30 
de outubro. Os eleitores de-
verão decidir os futuros de-
putados estaduais, federais, 
governadores e presidente da 
República. O voto no Brasil é 
obrigatório para os maiores 
de 18 anos e facultativo para 
os analfabetos, os maiores de 

70 anos e os jovens de 16 e 17 
anos. 

Ainda segundo a Justi-
ça Eleitoral, aquele que fizer 
16 anos no dia das eleições 
poderá tirar o título normal-
mente, mas o documento terá 
validade somente a partir da 
data em que completar a idade 
mínima para votar de forma 
facultativa.

Impedimentos
Além disso, não poderá 

votar a pessoa cujos dados não 
estiverem no cadastro de elei-
tores da seção em que com-
pareceu, ainda que apresente 
título de eleitor corresponden-
te à seção e documento que 
comprove a identidade. Por 
isso a necessidade de verificar 
com antecedência o local de 

votação para saber se houve 
mudança de seção. A consulta 
do local de votação pode ser 
feita on-line no portal do TSE 
ou pelo aplicativo e-Título. 

Também será impedido 
de votar aquele que estiver 
com o título cancelado por 
não ter votado em três elei-
ções consecutivas e por não 
ter apresentado justificativa 
de ausência. Para efeito dessa 
regra, cada turno de um pleito 
é considerado uma eleição.

Não poderá votar o cida-
dão com os direitos políticos 
suspensos. Ou seja, caso a 
pessoa esteja presa e que, no 
dia da eleição, tenha contra 
si sentença penal condenató-
ria com trânsito em julgado. 
Já os presos provisórios e os 
adolescentes internados têm 

o direito de votar, por não es-
tarem com os direitos políticos 
suspensos (inciso III do artigo 
15 da Constituição Federal).

O que é necessário
O eleitor deve se dirigir 

à seção eleitoral e apresentar 
ao mesário um documento 
oficial com foto (carteira de 
identidade, passaporte, car-
teira de categoria profissional 
reconhecida por lei, certificado 
de reservista, carteira de tra-
balho ou carteira nacional de 
habilitação). Não é obrigatório 
apresentar o título de eleitor 
para votar. Contudo, a Justiça 
Eleitoral recomenda ao eleitor 
levar o título em sua versão 
digital, o e-Título, ou impressa 
para facilitar a identificação da 
seção eleitoral.



Policia Federal apresentou relatório final do inqúerito sobre compra da vacina sem sugerir o indiciamento do presidente

A Polícia Federal fi-
nalizou um dos inquéritos 
sobre as negociações do 
Ministério da Saúde para a 
compra da vacina indiana 
Covaxin sem sugerir o in-
diciamento do presidente 
Jair Bolsonaro (PL). Os in-
vestigadores enviaram ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) ontem o relatório fi-
nal da investigação. A con-
clusão é que o presidente 
não cometeu crime de pre-
varicação.

“Não há correspondên-
cia, relação de adequação, 
entre os fatos e o crime de 
prevaricação atribuído ao 
Presidente da República 
Jair Messias Bolsonaro. O 
juízo de tipicidade, neste 
caso, sequer pôde ultrapas-
sar o contorno da tipicida-
de formal. Não há materia-
lidade. Não há crime”, diz 
um trecho do relatório.

Código Penal
O crime de prevarica-

ção é descrito no Código 
Penal como ‘retardar ou 
deixar de praticar, indevi-
damente, ato de ofício, ou 
praticá-lo contra disposi-
ção expressa de lei, para 
satisfazer interesse ou sen-
timento pessoal’.

O delegado federal 
William Tito Schuman Ma-
rinho, responsável pela in-
vestigação, afirma que Bol-
sonaro não tinha o ‘dever 
funcional’ de comunicar 
aos órgãos de investigação 
eventuais irregularidades, 
‘das quais não faça parte 
como coautor ou partícipe’, 
no processo de aquisição 
do imunizante.

“Há obrigação para 
alguns agentes e órgãos 
públicos de comunicar, a 
quem for competente co-
nhecer, a prática de ilícitos 

Mas, como foi dito e exem-
plificado, essa obrigação 
(um ato de ofício) deve es-
tar, pontualmente, prevista 
em lei como dever funcio-
nal, segundo regra espe-
cífica de competência, do 
agente ou órgão público”, 
segue o delegado.

O inquérito teve ori-
gem em uma notícia-crime 
oferecida em julho pelos 
senadores Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), Fabiano 
Contarato (Rede-ES) e Jor-
ge Kajuru (Podemos-GO) 
a partir das suspeitas tor-
nadas públicas na CPI da 
Covid. 

O caso foi levado ao 
STF depois que o deputa-
do federal Luis Miranda 
(DEM-DF) e o irmão do 
parlamentar, Luis Ricardo 
Miranda, que é servidor do 
Ministério da Saúde, disse-
ram em depoimento à co-
missão parlamentar que o 
presidente ignorou alertas 
a respeito de suspeitas de 
corrupção no processo de 
aquisição do imunizante 
fabricado pelo laboratório 
Bharat Biotech.

Rayssa Motta
Agência Estado

Covaxin: PF diz que Bolsonaro 
não cometeu prevaricação

Edição: Carlos Vieira   Editoração: Joaquim Ideão
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Rede privada puxa redução

Número de alunos na creche diminui 
9% no Brasil em 2021, afirma Inep

O número de matrículas 
em creches no Brasil caiu 9% 
no ano passado, na comparação 
com 2019. A redução foi puxa-
da, sobretudo, pela saída de alu-
nos da rede particular. As crises 
econômica e sanitária, em meio 
à pandemia de covid-19, expli-
cam o recuo. Os dados são do 
Censo Escolar 2021, divulgados 
ontem pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais (Inep), órgão ligado ao 
Ministério da Educação (MEC).

Esses são os primeiros 
dados oficiais de matrículas 
que mostram os impactos da 
pandemia no acesso à educa-
ção. As informações foram co-
letadas entre junho e agosto 
de 2021.

Segundo os dados do 
Censo Escolar, as matrículas 

em creche (0 a 3 anos) caí-
ram de 3,7 milhões em 2019 
para 3,4 milhões em 2021. 
Até 2019, havia tendência de 
crescimento nas matrículas 
nessa etapa. O recuo ocorreu 
principalmente na rede pri-
vada, com queda de 21,6% de 
2019 a 2021. Eram quase 1,3 
milhão de matrículas em cre-
ches privadas antes da pan-
demia - agora, são pouco mais 
de 1 milhão.

Na rede pública, também 
houve redução, mas em ritmo 
menor. Eram 2,456 milhões 
de matrículas na creche em 
2019 - número que passou 
para 2,399 milhões. A rede 
privada tem papel importante 
na oferta de vagas em creches 
no Brasil: um terço dos alunos 
de 0 a 3 anos estão matricula-
dos em escolas particulares.

Etapa não obrigatória, 
a creche é apontada por 

especialistas como funda-
mental para o desenvolvi-
mento da criança. Durante 
a primeira infância, do nas-
cimento aos 6 anos, ocorre 
a maior parte das conexões 
cerebrais e os estímulos 
têm maior potencial de re-
torno futuro. No Brasil, o 
número de creches vem di-
minuindo nos últimos anos. 
Entre 2020 e 2021, o País 
perdeu mil creches.

A pré-escola (4 a 5 anos) 
também apresentou tendên-
cia semelhante de recuo. No 
período entre 2019 e 2021, a 
queda foi de 6% no número 
de matrículas nessa etapa de 
ensino. Já na rede privada, a 
redução foi de 25,6%.

Considerando toda a 
educação básica, o que inclui 
os estudantes de ensino fun-
damental e médio, a redução 
no número de matrículas foi 

de 1,3% na soma das redes 
privada e pública. Já na par-
ticular, a queda foi maior, de 
10%. E na pública foi de 0,5%.

“De 8 até 14 anos pra-
ticamente universalizamos 
o acesso (à escola). Temos 
desafios nos anos iniciais e 
sobretudo na creche, quando 
a frequência à escola cai no 
Brasil”, afirmou o diretor de 
Estatísticas Educacionais do 
Inep, Carlos Eduardo More-
no Sampaio, durante coletiva 
para apresentar os dados do 
Censo Escolar.

Para Sampaio, a queda 
expressiva na matrícula em 
creches na rede privada é um 
movimento “que só pode ser 
explicado pela pandemia” A 
diminuição impõe desafios ao 
Brasil e coloca o País mais dis-
tante de cumprir as metas es-
tabelecidas no Plano Nacional 
de Educação (PNE).

Brasil
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A Polícia Federal não encontrou fatos 
suficientes para enquadrar Bolsonaro 
no crime de prevaricação sobre a 
compra da vacina indiana Covaxin

O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) e o ministro 
Ciro Nogueira (PP) ne-
garam, em entrevista à 
Record TV nessa segun-
da-feira, 31, a falta de 
transparência na execução 
das emendas de relator, 
classificadas como RP9, no 
Orçamento da União, que 
ficaram conhecidas como 
“orçamento secreto”.

“Quando chegou a pro-
posta, chamada RP9, do or-
çamento secreto, eu vetei. O 
Parlamento derrubou o veto. 
Depois, um partido questio-
nou no Supremo. O Supremo 
disse que está legal. Então, 
não tem nada de secreto. 
Que orçamento secreto é 
esse, que é publicado no Diá-
rio Oficial da União”, afirmou 
Bolsonaro durante a entre-
vista, que foi transmitida, ao 
vivo e na íntegra, pelas redes 
sociais do presidente.

Bolsonaro disse ainda 
que o Governo Federal não 

participa das decisões sobre a 
destinação das emendas RP9. 
“Quem dá a destinação para 
esse dinheiro é o relator do 
Orçamento, não sou eu. Ape-
nas recebemos isso e viabili-
zamos a execução. Não tem 
nada nosso. A decisão é do 
relator do Orçamento, sem-
pre um deputado ou senador”, 
completou o presidente.

Nogueira, que partici-
pou da entrevista ao lado 
de Bolsonaro, durante visita 
ao Porto do Açu, no Litoral 
Norte do Rio, disse que cha-
mar as emendas de relator 

de orçamento Secreto é 
uma “narrativa”.

“No passado, tivemos 
governos que poderiam ser 
acusados de corrupção. Nos-
so governo não tem essa má-
cula. Então se fala que está 
gastando com orçamento 
secreto. Como construir uma 
estrada, uma escola ou um 
hospital pode ser secreto? A 
população que recebe esse 
benefício, em cada cidade, 
sabe que aquilo não tem nada 
de secreto. É uma narrativa 
para tentar confundir a po-
pulação”, afirmou o ministro.

Presidente e Ciro Nogueira negam
falta de transparência em orçamento
Vinicius Neder, 
Denise Luna e
Bruno Villas Bôas 
Agência Estado

Relatório vai ao STF
No relatório enviado ao STF, o delegado 

diz que analisou procedimentos de fiscalização 
do contrato abertos pela Controladoria-Geral 
da União (CGU), Tribunal de Contas da União 
(TCU) e Ministério Público Federal (MPF). 
Também afirma que colheu depoimentos dos 
irmãos Miranda; do dono da Precisa Medica-
mentos, Francisco Maximiano, e da diretora da 
empresa Emanuela Medrades; do ex-ministro 
da Saúde Eduardo Pazuello, e do ex-secretário
-executivo da pasta Elcio Franco; e do ajudante 
de ordens da Presidência da República Jonathas 
Diniz Vieira Coelho.

O delegado reconhece que Bolsonaro foi 
alertado pelos irmãos Miranda sobre possí-
vel corrupção no Ministério da Saúde e que 
o presidente não acionou a Polícia Federal 
antes das suspeitas virem a público. Ele afir-
ma, no entanto, que declarações prestadas e 
documentos produzidos por agentes públicos 
‘indicam que houve um acompanhamento con-
temporâneo (pelo TCU) e, com a publicização 
dos fatos, posterior (pela CGU)’ da execução 
do contrato, o que em sua avaliação poderia 
indicar que o Governo Federal agiu ‘exercendo 
o dever-poder de controle dos seus próprios 
atos administrativos’.

“Não é aceitável, face à impossibilidade de 
produção de prova concreta sobre tal circunstân-
cia, optar por uma das versões”, conclui Marinho.

O crime de prevaricação 
é descrito no 

Código de Processo 
Penal brasileiro 

como ‘retardar ou 
deixar de praticar, 
indevidamente, ato 

de ofício, ou praticá-
lo contra disposição 

expressa de lei, 
para satisfazer 

interesse ou sentimento 
pessoal’



Alerta foi feito pela Casa Branca, ressaltando que a Rússia deve arcar com as consequências em caso de invasão
Gabriel Caldeira
Agência Estado

Secretária de impren-
sa do governo dos Estados 
Unidos, Jen Psaki, afirmou 
que “a Rússia pode invadir 
a Ucrânia a qualquer mo-
mento”, argumentando que 
a resposta da Casa Branca 
tem por objetivo “informar 
a população americana e 
global sobre a gravidade” 
do conflito e comunicar 
aos russos as consequên-
cias caso avancem sobre as 
fronteiras ucranianas.

Segundo Jen Psaki, a 
Rússia já mobilizou cerca 
de cinco mil tropas na Bie-
lorrússia - país aliado do 
governo de Vladimir Putin 
que também tem frontei-
ra com a Ucrânia - e tenta 
desestabilizar o país do 
Leste Europeu com supos-
tas “operações de bandeira 
falsa”, que consistem em 
realizar ações agressivas 
de forma com que elas pa-
recem ter sido provocadas 
por outros atores que não 
as autoridades russas.

Defesa ucraniana
O representante da 

Ucrânia na Organização 
das Nações Unidas (ONU), 

Sergiy Kyslytsya, afirmou 
que a Ucrânia está pron-
ta para se defender caso a 
Rússia ataque. Entretanto, 
os caminhos da diplomacia, 
seguem abertos, segundo 
ele.

Ele destacou que a 
Ucrânia tem direito de es-
colher sua forma de defesa, 
inclusive, pedir apoio a ou-
tros países.

“Se a Rússia diz que 
não quer que tenha guer-
ra, tem que retirar as tro-
pas. Nós nos baseamos em 
ações, e não em falas”, afir-
mou ele, durante reunião 
do Conselho de Segurança 
da ONU.

Governo russo pode invadir a 
Ucrânia a qualquer momento

Mundo
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EUA preparam sanções em caso de ataque
Secretária de imprensa da 

Casa Branca, Jen Psaki confirmou 
informação noticiada pelo jornal 
Financial Times de que o governo 
dos Estados Unidos tem pronto 
um pacote de sanções contra 
pessoas próximas ao presidente 
da Rússia, Vladimir Putin, caso o 
país decida invadir a Ucrânia. Se-
gundo Psaki, os alvos influenciam 
decisões políticas na Rússia e tem 
“profundas ligações financeiras” 
com atores no Ocidente.

“Posso confirmar que desen-
volvemos pacotes de sanções 
específicos para as elites russas 
e seus familiares se a Rússia 
invadir a Ucrânia”, esclareceu 
a secretária, durante coletiva de 
imprensa nesta segunda-feira.

Psaki ainda rebateu as res-
postas de russos e chineses 
às preocupações levantadas 
durante a reunião de hoje do 
Conselho de Segurança da 
Organização das Nações Uni-
das (ONU), ao ressaltar que os 
dois países foram os únicos que 
votaram contra a realização do 
encontro.

Biden alerta 
A Casa Branca publicou co-

municado com declarações do 
presidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, sobre uma reunião do 
Conselho de Segurança (CS) da 
Organização das Nações Unidas 
para tratar da ameaça à Ucrânia, 
que ocorreu ontem. Segundo o 
líder, os EUA apresentaram em 
detalhes a “total natureza da 
ameaça da Rússia à soberania e à 
integridade territorial da Ucrânia”.

Biden diz ainda que, caso 
a Rússia seja sincera sobre seu 
interesse em responder a preo-
cupações de segurança por meio 

do diálogo, os EUA e seus aliados 
“continuarão a se engajar de boa-
fé”. Caso contrário, porém, se a 
Rússia abandonar a diplomacia e 
atacar a Ucrânia, ela “enfrentará a 
responsabilidade, e haverá conse-
quências rápidas e severas”.

Biden afirma que os EUA e 
seus aliados devem se preparar 
para qualquer cenário. Segundo 
ele, a reunião do Conselho de 
Segurança é um passo importante 
para rejeitar o uso da força, apoiar 
a diplomacia como melhor cami-
nho, exigir prestação de contas de 
todos os membros e evitar agres-
sões militares contra seus vizinhos.

Biden alerta Putin sobre a 
ameaça de invasão à Ucrânia 
e garante que haverá fortes 
consequências

Foto: Agência Estado

Projétil de alcance médio

Coreia do Norte lança míssil 
e ameaça território americano

A Coreia do Norte con-
firmou o lançamento de um 
míssil balístico de médio 
alcance capaz de atingir o 
território norte-americano 
de Guam.

O teste de domingo 
(30) do Hwasong-12 visa 
avaliar o míssil que está 
sendo produzido e implan-
tado e verificar sua preci-
são, informou a agência de 
notícias oficial coreana.

Segundo a mesma fon-
te, a câmara instalada na 
ogiva do míssil captou ima-
gem da Terra vista do espa-
ço, e a Academia de Ciên-
cias da Defesa confirmou a 

precisão, segurança e eficá-
cia da operação do sistema 
de armamento.

A Coreia do Norte dis-
se que o míssil foi lançado 
para a água, na costa leste, 
em ângulo alto, para evitar 
que sobrevoasse outros 
países, não tendo revelado 
mais detalhes.

O Exército sul-corea-
no e o Ministério da Defesa 
japonês tinham dito que o 
projétil lançado no mar pe-
los norte-coreanos era um 
míssil balístico de alcance 
médio, violando novamente 
as resoluções estabelecidas 
pelas Nações Unidas.

Este foi o sétimo teste 
realizado este mês, reafir-

mando a intenção da Co-
reia do Norte de reforçar as 
defesas nacionais, em meio 
a uma escalada de tensão 
na região.

De acordo com o Es-
tado-Maior Conjunto da 
Coreia do Sul (JCS), o lança-
mento ocorreu às 7h52 de 
domingo (horário local) na 
fronteira com a China.

O projétil percorreu 800 
quilômetros a leste em dire-
ção ao Mar do Japão, chama-
do de Mar do Leste nas duas 
Coreias, e teria atingido alti-
tude máxima de 2 mil quilô-
metros sem entrar nas águas 
da zona econômica exclusiva 
do Japão ou provocar danos, 
segundo o governo japonês.

Partido Socialista vence as
eleições gerais em Portugal

O Partido Socialista (PS), 
de centro-esquerda, conquis-
tou vitória confortável nas 
eleições gerais de Portugal, 
removendo um obstáculo 
político que havia interrom-
pido seus planos de gastar 
bilhões de euros concedidos 
pela União Europeia (UE) para 
apoiar a recuperação da eco-
nomia.

Os socialistas obtiveram 
41,7% dos votos e 117 dos 
230 assentos do Parlamento 
na votação deste domingo, 
30. Essa maioria permitirá 
que a legenda exerça o man-
dato de mais quatro anos 

sem precisar do apoio de ou-
tros partidos para aprovar 
sua agenda.

A eleição antecipada 
foi convocada depois que o 
Parlamento rejeitou, em no-
vembro passado, a proposta 
de Orçamento do Estado do 
Primeiro-Ministro António 
Costa para 2022. Entre as 
prioridades, a proposta es-
tabelecia os planos de im-
plementação dos 45 bilhões 
de euros em ajuda econômi-
ca da UE para os próximos 
sete anos.

“Os portugueses mos-
traram que nos próximos 
anos querem estabilidade, 
certeza e segurança, com 

nosso país no caminho cer-
to”, afirmou Costa, em dis-
curso em um hotel em Lis-
boa, após os resultados.

Dois terços dos recursos 
da UE destinam-se a proje-
tos públicos, como grandes 
obras de infraestrutura, e o 
restante é concedido a em-
presas privadas. Os socialis-
tas prometeram aumentar o 
salário mínimo mensal, re-
cebido por mais de 800 mil 
pessoas, para 900 euros até 
2026, de 705 euros atual-
mente. Os governistas tam-
bém querem “começar uma 
conversa nacional” sobre 
trabalho em quatro dias por 
semana, em vez de cinco.

Agência Estado

Agência Brasil

Rússia já mobilizou cinco  
mil tropas na Bielorrússia 
- aliada do governo russo 
que também tem fronteira 

com a Ucrânia - e tenta 
desestabilizar o país 

do Leste Europeu com 
supostas “operações de 

bandeira falsa”



Setores que mais contribuíram para o desempenho do mercado de trabalho no estado foram os de serviços e de comércio
Com cenário de recuperação, o 

mercado formal de trabalho parai-
bano encerrou 2021 com saldo po-
sitivo de novos empregos com car-
teira assinada. Nos 12 meses do ano 
passado, o Estado gerou 175.195 
admissões contra 142.225 desli-
gamentos, resultando no saldo de 
32.970 postos de trabalho, variação 
relativa de 8,1% sobre o estoque de 
empregos acumulado. Os números 
foram divulgados, ontem, pelo novo 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do Minis-
tério da Economia.

Todos os setores apresenta-
ram saldo positivo de contrata-
ções ao longo do ano passado. Os 
que mais contribuíram para o de-
sempenho do mercado de traba-
lho foram os setores de serviços 
(14.947) e de comércio (9.137). 
Esses dois representaram 73% do 
saldo total. Na sequência, vieram 
os setores da construção (5.629) 
e da indústria (2.999); enquanto a 
agropecuária completa a lista com 
um saldo positivo de 258 postos.

Meses de saldo positivo
Dezembro foi o décimo mês 

consecutivo de saldo positivo do 
estado no mercado de trabalho 
formal. Os saldos dos 10 meses 
foram: março (1.607), abril (245); 
maio (2.749); junho (3.419); julho 
(2.833), agosto (9.974), setembro 
(5.166), e outubro (4.273), novem-
bro (4.368) e o mês de dezembro, 
que normalmente é de ajustes de-
vido ao encerramento dos empre-
gos temporários, teve ainda um 
saldo positivo de 61 vagas.

Cenário Regional
Todas as regiões do país tive-

ram saldo positivo na geração de 
emprego e também nas 27 unida-
des da federação. A Região Sudes-
te gerou um saldo de 1.349.692 
postos de trabalho (crescimento 
de 6,8%); no Sul, o saldo foi de 
480.771 postos a mais (alta de 
6,61%); no Nordeste foram cria-
dos mais 474.578 postos (7,58%); 
no Centro-Oeste, o acréscimo foi de 
263.304 vagas (8,07%); e a Região 
Norte teve incremento de 154.667 
empregos formais (8,62%).

O Brasil terminou o ano 
de 2021 com saldo positivo de 
2.730.597 vagas de emprego 
com carteira de trabalho assina-
da. Ao longo do ano, foram regis-
tradas 20.699.802 admissões e 
17.969.205 desligamentos.

Caged: PB gera quase 33 mil 
empregos formais em 2021

No Brasil, vivemos um mercado 
bancário concentradíssimo, onde 80% dele 
tem sua órbita em apenas cinco bancos 
que mandam e desmandam. Costumo 
chamar do mercado pertencente aos cinco 
senhores, sendo dois estatais, mesmo 
com quase 200 bancos e mais de 800 
cooperativas de crédito existentes no país.   

É de se notar o esforço do Banco 
Central do Brasil em tentar implantar o 
ambiente mais competitivo, partindo para 
que o usuário do sistema possa usufruir de 
produtos com preços competitivos e de fácil 
acesso. 

Podemos lembrar alguns mecanismos 
surgidos a partir da inciativa do Banco 
Central do Brasil, como o conjunto de 
portabilidades que passam da possibilidade 

de receber seu salário onde quiser sem 
custo independente do banco que sua 
empresa ou órgão tenha parceria, do 
empréstimo de consignação e, por último, e 
não menos importante, a do financiamento 
de habitação que vem a cada dia crescendo 
mais e mostrou ao brasileiro a importância 
de rever seu relacionamento bancário 
ao longo do tempo e não esperar pagar 
durante 35 anos um financiamento 
enquanto o mercado ofereça algo mais em 
conta e no menor preço.

Outra iniciativa louvável foi a 
regulamentação das fintechs que 
ofereceram ao usuário uma experiência, na 
maioria das vezes, gratuitas e de fácil acesso 
e simples de operar. Quem hoje em dia não 
tem conta também num banco digital?

E ainda temos o advento do Pix, que 
domina todo o processo de transferência 
de recursos no Brasil, que antes era caro e 
de uso maior pelas empresas. Lembro da 
estatística que 40 milhões de brasileiros 
fizeram sua primeira transferência bancária 
da vida através do Pix.

Por último, mesmo sabendo que vem 
mais por aí, quero ressaltar o advento do 
Open Finance, que será aquela revolução de 
sair a propriedade do sigilo bancário do seu 
banco para você.

Nós teremos a capacidade de 
compartilhar o atual relacionamento 
bancário para os demais bancos, a fim de 
que eles possam analisar e nos oferecer 
outras opções com vantagem competitiva e 
preços inferiores incluindo todo o portfólio 

que usamos como seguros e previdência.  
Já vislumbro o futuro próximo de 

alguém que queira financiar um imóvel 
compartilhando seu relacionamento e 
esperando qual proposta vai receber em vez 
de sair em porta em porta pesquisando. E 
o seguro de carro que renovamos todos os 
anos e pouco pesquisamos onde encontrar 
algo melhor?

Para finalizar, o considero como a 
maior relevância que irá surgir no sistema 
bancário brasileiro, possibilitando a nós, 
usuários, os mais interessados em saber 
quais os produtos e serviços poderemos 
consumir nas melhores condições e custo 
benefício, proporcionando ambiente 
competitivo muito além dos cinco 
senhores!

Compartilhar para ganhar

Ponto de equilíbrio Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador
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-1,56%
R$ 5,306

-0,68%
R$ 5,965

-1,25%
R$ 7,137

0,21%
112.143 pts

A Prefeitura de João Pessoa, 
por meio da Secretaria de Direitos 
Humanos e Cidadania (Sedhuc), 
oferta 1.200 vagas para curso de 
microempreendedor individual 
(MEI), oferecido pelo Qualifica Mais 
Progredir, Programa do Governo 
Federal. A capacitação será reali-
zada pelo Acessuas Trabalho e tem 
como público-alvo os beneficiários 
do Programa Auxílio Brasil. As ins-
crições estão abertas.

Podem participar as pessoas 
com 18 anos ou mais e que tenham 
concluído o ensino fundamental. As 
inscrições são realizadas na sede 
do Acessuas Trabalho que fica na 
Rua Professor Sizenando Costa, 57, 
no bairro do Roger. Os atendimen-
tos acontecem de segunda a sexta-

feira, das 8h às 17h. E nos Centro 
de Referência da Assistência Social 
(CRAS) de cada bairro. Em caso de 
dúvidas, entrar em contato com 
as equipes do Acessuas Trabalho 
pelo telefone 3214-3112 ou e-mail 
acessuasjp@outlook.com.

Um dos objetivos do curso é 
incentivar a formalização dos pro-
fissionais para que possam se regis-
trar como Microempreendedores 
Individuais. O curso é gratuito e  de 
forma presencial, com carga horária 
de 160 horas. Os alunos ainda te-
rão direito a assistência estudantil, 
valor pago por hora/aula assistida, 
recebido por meio da Bolsa-Forma-
ção, regida pela Lei nº 12.513/2011.

As aulas vão acontecer em 
parceria com o Instituto Federal da 

Paraíba (IFPB), que inicialmente 
vai abrir o espaço para oito turmas, 
no campus de João Pessoa, na Av. 
Primeiro de Maio, 720, no bairro 
Jaguaribe. Outro local será a Esco-
la Técnica da Universidade Rural 
de Pernambuco, o Colégio Agrícola 
Dom Agostinho Ikas (CODAI), que 
até o momento tem uma turma 
aberta para o Centro Cultural Man-
gabeira Tenente Lucena, na Rua Jo-
sefa Taveira, no bairro Mangabeira. 
Os locais para novas turmas ainda 
não foram divulgados, mas devem 
ser informados no ato da matrícula.

Documentação necessária 
Estão sendo exigidos: docu-

mento de Identidade (RG); CPF; 
comprovante de Nível de Escola-

ridade Completo (Declaração, His-
tórico ou Certificado), constando 
nome da escola/instituição e ano 
de conclusão; certidão de Casa-
mento ou Nascimento; compro-
vante de Residência; comprovan-
te de Dados Bancários (Banco, 
Agência, Conta e Tipo da Conta); 
comprovante contendo o núme-
ro de Identificação Social (NIS/
PIS); certificado de Alistamento 
Militar – CAM ou Certificado de 
Dispensa de Incorporação – CDI 
(Para Candidatos do Sexo Mascu-
lino); comprovante de Quitação 
Eleitoral (Disponível em: http://
www.tse.jus.br/eleitor/certi-
does/certidao-de-quitacao-elei-
toral); e cópia da carteirinha de 
vacinação contra a Covid-19.

Abertas inscrições para curso de MEI 

Foto: Marcus Antonius/Arquivo

Comércio disponibilizou 9.137 vagas 
aos paraibanos no ano passado, ficando 

atrás apenas do setor de serviços, com 
14.947 postos criados em 2021



Reformas serão iniciadas ainda no primeiro trimestre deste ano e contarão com recursos do FNE e do BNB

Os aeroportos Presiden-
te Castro Pinto, na Região Me-
tropolitana de João Pessoa, e 
Presidente João Suassuna, 
em Campina Grande, devem 
passar nos próximos meses 
por serviços de reforma e 
revitalização dos terminais 
aeroportuários. As obras, 
que contam com recursos 
do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste 
(FNE), do Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB), em parceria 
com o Ministério do Turismo 
e com a Aena Brasil, conces-
sionária responsável pela ad-
ministração dos aeroportos, 
devem começar ainda no pri-
meiro trimestre deste ano. 

A solenidade para as-
sinatura dos contratos, já 
regulamentados junto à 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), acontece hoje, 
às 12h, em Recife (PE), e con-
tará com a participação do 
ministro do Turismo, Gilson 
Machado, e do presidente do 
BNB, José Gomes da Costa. 
Além da Paraíba, os recursos 
também serão destinados a 
aeroportos de outros estados  
do Nordeste, como Alagoas, 
Ceará, Sergipe e Pernambu-
co, somando mais de R$ 1,2 
bilhão em investimentos. Na 
ocasião, serão detalhados os 
valores do investimento para 
cada equipamento. 

Aeroportos Castro Pinto e João 
Suassuna vão ser ampliados
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Aeroporto Castro Pinto ganhará 
três novos pontos de embarque, 
além de ampliação em 40% da 

área do terminal de passageiros

Entre as intervenções 
previstas estão a ampliação 
de pontos de embarque, ex-
pansão dos ambientes para 
passageiros e lojistas, exten-
são da pista de táxi aéreo, 
além da modernização de 
alguns equipamentos dos ae-
ródromos e instalação de dis-
positivos de segurança. 

De acordo com informa-
ções da Aena Brasil,  além 

da implantação inédita de 
duas pontes móveis de aco-
plamento às aeronaves, o 
Aeroporto de João Pessoa 
ganhará três novos pontos 
de embarque, saltando de 
cinco para oito. Também 
serão expandidos os am-
bientes operacionais, com 
ampliação de 40% da área 
do terminal de passageiros, 
que passará de 8,8 mil me-

tros quadrados para 12,5 
mil metros quadrados. 

As pistas de táxi e de 
pouso e decolagem também 
passarão por melhorias. E o 
pátio de aeronaves será am-
pliado. Ainda haverá incre-
mento no número de totens 
de autocheck-in e balcões de 
atendimento.

Já o aeroporto de Campi-
na Grande terá  1,3 mil metros 

quadrados de área reformada 
e mais 605 metros quadra-
dos de área construída. O 
destaque, no entanto, está na 
extensão de 10,7 mil metros 
quadrados do pátio aéreo, 
e na pista de táxi, que será 
ampliada em mais de 17 mil 
metros quadrados. Os dois 
empreendimentos, segundo a 
Aena, também serão contem-
plados com mais áreas co-

merciais, podendo, com isso, 
receber um maior número de 
lojas e restaurantes. 

Os serviços, durante a 
execução das obras, perma-
necerão em funcionamento, 
sem prejuízos aos usuários. A 
previsão, conforme informou 
a Aena Brasil,  é de que os tra-
balhos sejam concluídos em 
todos os terminais aeropor-
tuários até junho de 2023.

Instrução normativa 
publicada no Diário Oficial 
da União de ontem detalha 
como será o parcelamento 
de débitos perante a Re-
ceita Federal. De acordo 
com a Instrução nº 2.063, 
o parcelamento dos débi-
tos “de qualquer natureza” 
poderá ser feito em até 60 
prestações “mensais e su-
cessivas”.

Entre as novidades 
apresentadas está a retira-
da do limite de R$ 5 milhões 
para o parcelamento simpli-
ficado; e a possibilidade de 
negociar diversos tipos de 
dívidas tributárias em um 
único parcelamento.

“Até então, cada tri-
buto negociado gerava 
um parcelamento distin-
to. Com essa medida, toda 
a dívida do contribuinte 
pode ser controlada em 
um único parcelamento, 
pago em um mesmo docu-
mento, sendo muito mais 
simples acompanhar”, in-
formou a Receita.

Além de explicar os 
tipos de débitos que serão 
passíveis de parcelamento, 
a instrução normativa de-
talha como deverá ser feita 
a formalização do requeri-
mento. Apresenta também 
questões relativas a deferi-
mento de requerimentos; à 
consolidação de débitos; às 
disposições sobre a relação 
entre valores de presta-
ções, formas de pagamento, 
juros; e como serão os pro-
cedimentos de desistência; 

reparcelamento e rescisão 
do parcelamento.

Os sistemas de parce-
lamento serão atualizados 
e centralizados no portal 
e-CAC. Como a unificação 
será acompanhada da op-
ção de desistência, será 
possível negociar o re-
parcelamento das dívidas 
também no e-CAC.

“Débitos declarados 
na Declaração de Débitos 
e Créditos Tributários Fe-
derais (DCTF), DCTFWeb, 
Declaração de Imposto de 
Renda e Declaração de ITR, 
ou lançados por auto de in-
fração serão todos negocia-
das diretamente no e-CAC, 
na opção ‘Parcelamento 
– Solicitar e acompanhar’. 
Para débitos declarados 
em Guia de Recolhimento 
do FGTS e Informações à 
Previdência Social (GFIP), 
a opção segue sendo ‘Par-
celamento Simplificado 
Previdenciário”, detalha a 
Receita.

Ainda de acordo com 
a Receita, o estoque de 
parcelamentos negocia-
dos nos sistemas antigos 
seguirá ativo e o acompa-
nhamento deverá ser feito 
pelos canais anteriores.

“Vale lembrar, tam-
bém, que as regras não se 
aplicam às dívidas de tri-
butos do Simples Nacio-
nal e MEI (declaradas em 
PGDAS-D ou DASN-SIMEI), 
que seguem as regras cons-
tantes da Resolução CGSN 
140/2018”, acrescenta.

Receita detalha regra 
para parcelar dívidas

A tarifa do gás natural 
terá um reajuste médio de 
8,8%%, a partir de feverei-
ro, em decorrência do re-
passe do aumento de 10,9% 
no custo do gás adquirido 
das supridoras Petrobras e 
Potiguar E&P e relativo ao 
reajuste do preço mix do 
gás mais a atualização da 
parcela de recuperação da 
Conta Gráfica de Encargo de 
Capacidade e Preço do Gás 
de Ultrapassagem. Não está 
sendo aplicado aumento da 

margem da companhia.
A nova estrutura tari-

fária foi apresentada pela 
PBGás, em audiência públi-
ca realizada na sexta-feira 
(21), com a participação de 
representantes do segmen-
to industrial e Agência de 
Regulação do Estado da Pa-
raíba (ARPB). A proposta de 
reajuste será apreciada pela 
ARPB e, após aprovação, pu-
blicada no Diário Oficial do 
Estado (DOE).

O impacto na tarifa mé-

dia do gás natural no esta-
do da Paraíba será de 8,8%, 
sendo 8,9% para o segmen-
to industrial, 9,5% para o 
segmento cerâmico e mine-
ração, 8,8% para o Gás Na-
tural Veicular (GNV), 9,8% 
para o Gás Natural Compri-
mido (GNC), 6,2% para o 
segmento comercial, 4,5% 
para o segmento residencial, 
10,5% para geração distri-
buída e 10,2% para o seg-
mento EBVA (Energéticos de 
Baixo Valor Agregado).

Apesar do reajuste, a 
Companhia Paraibana de 
Gás garante a manutenção 
da competitividade do pro-
duto em todos os segmen-
tos, industrial, comercial, 
residencial e automotivo, 
frente aos demais energéti-
cos, os quais vem registran-
do consecutivos aumentos 
ao longo do ano com o atre-
lamento a variação do dó-
lar e ao barril do petróleo, 
principalmente os combus-
tíveis líquidos.

PBGás apresenta em audiência pública
percentual do reajuste do gás natural

Consumo de energia bate recorde em 
dezembro e alta no ano fica em 5,2%

O consumo de energia 
elétrica no Brasil em dezem-
bro foi de 42.937 gigawatt-
s-hora (GWh), 2% maior do 
que dezembro de 2020 e o 
maior valor para o mês em 
toda a série histórica, desde 
2004. É também o segun-
do maior consumo mensal 
de 2021, perdendo apenas 
para o mês de março, infor-
mou a Empresa de Pesqui-
sa Energética (EPE) em sua 
Resenha Mensal. No ano, o 
consumo de energia elétrica 
teve crescimento de 5,2% 

(500.209 GWh) comparado 
a 2020, com o comércio e a 
indústria puxando o desem-
penho e a classe residencial 
registrando queda.  

O consumo de eletri-
cidade na indústria subiu 
2,9% em dezembro, em 
comparação com igual pe-
ríodo do ano anterior, regis-
trando 15 077 GWh, o maior 
para dezembro desde 2014. 
A região Nordeste teve a 
maior expansão, de 9,7%, 
seguido pelas regiões Nor-
te (+6,2%), Centro-Oeste 
(+1,9%), Sudeste (+1,6%) e 
Sul (+0,6%).

Sete dos dez segmen-

tos mais eletrointensivos 
da indústria aumentaram 
o consumo em dezembro 
de 2021, comparado com 
2020. Lideram a expansão: 
produtos químicos (+144 
GWh) - pelo efeito estatísti-
co da retomada em 2021 da 
atividade química em Ala-
goas (cloro-soda) e Sergipe 
(fertilizantes)-; produtos 
alimentícios (+144 GWh); e 
extração de minerais metáli-
cos (+122 GWh), alavancado 
pela retomada da atividade 
em Minas Gerais e Espírito 
Santo e pelo bom desempe-
nho no Pará.

Por outro lado, apresen-

taram redução do consumo 
os setores automotivo (-27 
GWh), têxtil (-22 GWh) e 
metalurgia (-10 GWh), que 
se retraíram após 17 meses 
consecutivos de taxas positi-
vas, em linha com a desacele-
ração da demanda doméstica 
por produtos siderúrgicos 
nos últimos meses do ano.

No comércio, a expan-
são foi ainda mais forte no 
último mês do ano, atingin-
do 8.026 GWh, expansão de 
6,7% em relação ao mes-
mo mês do ano anterior. A 
classe comercial registra 
o maior valor de consumo 
desde abril de 2021.

Denise Luna
Agência Estado



Evento ocorrerá pelo YouTube e contará também com o anúncio do Ano do Letramento Científico na Alfabetização
O Regime de Colabora-

ção Integra Educação Paraí-
ba da Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e 
Tecnologia realiza, a partir 
de hoje, até quinta-feira (3), 
a primeira Formação Conti-
nuada de 2022. 

O evento acontece pelo 
canal do Integra no YouTube, 
a partir das 14h. Pela primei-
ra vez, será lançado na for-
mação o Ano do Letramento 
Científico na Alfabetização, 
o Caderno de Letramento 
Científico e a apresentação 
dos materiais para uso nos 
Anos Iniciais.

O primeiro dia será a 
Abertura Institucional, com a 
apresentação das Diretrizes 
Operacionais do Regime de 
Colaboração, Plano de Ação 
2022, Acolhimento, Protago-
nismo e Leitura Deleite.

No segundo dia, aconte-
cerá a apresentação do Pla-
nejamento Pedagógico e Ins-
trumentos de Rotina, como 
também as bases pedagógi-
cas de acompanhamento do 
estudante; bases de gestão 
e as estratégias de déficit de 
correção de aprendizagem, 
assim como estratégias para 
alcançar a alfabetização na 
idade certa.

No terceiro e último dia 
de formação, haverá o lan-
çamento do Ano do Letra-

mento Científico na Alfabe-
tização, com a apresentação 
do Caderno de Letramento 
Científico e apresentação dos 
materiais para uso nos Anos 
Iniciais.

Ano do Letramento
As ações do Integra Edu-

cação Paraíba trouxeram um 
conceito de alfabetização ino-
vador no estado. O estudante 
está alfabetizado quando ele 
tem o uso social da língua e 
da escrita, quando ele possui 
o Letramento Matemático e 
Letramento Científico.

A formação visa traba-
lhar o Letramento Científico 
e o Pensamento Científico de 
questionar, de propor, de ter 
curiosidade desde os Anos 
Iniciais do Ensino Funda-
mental com atividades lúdi-
cas, por já inspirarem a curio-
sidade, o questionamento, o 
desejo de investigar, o desejo 
de propor ideias, de propor 
soluções de mundo, que já é 
o que a ciência trabalha em 
sua natureza e desenvolvido 
nos Anos Iniciais.

 
Formações
As formações do Integra 

Educação Paraíba têm como 
objetivo preparar e capacitar 
toda equipe escolar que faz 
parte do regime de colabo-
ração para garantir uma edu-

Integra Educação Paraíba lança 
Formação Continuada de 2022
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A formação visa 
trabalhar o Letramento 

Científico e o 
Pensamento Científico

Objetivo

cação pública de qualidade e 
a alfabetização de 100% das 
crianças na idade certa. 

O conteúdo
A Formação Continuada 

é realizada ao longo do ano, 
seguindo calendário espe-
cífico, primeiramente com 
formadores, coordenadores 
pedagógicos e gestores, que 
após a capacitação replicam 
o conteúdo para os profes-
sores nas escolas dos mu-
nicípios que fazem parte do 
Regime de Colaboração em 
Educação.

‘Interciclo’
Além disso, existem os 

‘Ciclos de Acompanhamento 
Formativo’, que é uma capa-
citação voltada para as estra-
tégias de ensino para as esco-
las que ofertam Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental, e o 

‘Interciclo’, que desenvolve 
práticas pedagógicas para a 
melhoria dos processos de 
gestão e acompanhamento 
pedagógico dos estudantes.

Regime de Colaboração
O Integra Educação Pa-

raíba foi lançado no mês de 

abril de 2021 como o Regime 
de Colaboração em Educação 
do Governo do Estado, que 
conta com a adesão formal 
de 221 entre os 223 municí-
pios do território paraibano. 
O programa tem como me-
tas atingir 100% dos estu-
dantes do 2º ano do Ensino 

Fundamental alfabetizados 
e assegurar a alfabetização 
completa até o 5º ano, a partir 
do estabelecimento da cul-
tura de monitoramento de 
resultados, aplicação de ava-
liações diagnósticas e forma-
ção continuada para equipes 
escolares.

A meta é capacitar a equipe do regime de colaboração com educação e alfabetização de 100% das crianças na idade certa

Fotos: Divulgação

Centelha II

Fapesq abre inscrições para propostas de inovação
A Fundação de Apoio à 

Pesquisa do Estado da Paraíba 
(Fapesq) está com inscrições 
abertas para o Programa Nacional 
de Apoio à Geração de Empreen-
dimentos Inovadores - Programa 
Centelha II PB, com a finalidade 
de conceder apoio financeiro às 
propostas de inovação na forma 
de subvenção econômica e Bolsas 
de Fomento Tecnológico e Exten-
são Inovadora. 

De acordo com o edital, serão 
destinados à concessão de sub-
venção econômica à inovação, em 
apoio às propostas aprovadas, 
recursos superiores a R$ 1,6 mi-
lhão, sendo R$ 1,1 milhão oriundo 
do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico 
– FNDCT/Finep e R$ 570 mil de 
contrapartida estadual.

O edital é fruto de parceria 
entre o Governo do Estado da Pa-

raíba, por meio da Secretaria de 
Estado da Educação e da Ciência 
e Tecnologia (SEECT) e executado 
pela Fapesq, Financiadora de Es-
tudos e Projetos (Finep), Conse-
lho Nacional do Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e 
a Superintendência do Desenvol-
vimento do Nordeste (Sudene), 
com apoio do Sebrae-PB, Conse-
lho Nacional das Fundações de 
Amparo à Pesquisa (Confap) e 
Fundação Certi.

A chamada visa estimular 
o empreendedorismo inovador, 
por meio de capacitações para 
o desenvolvimento de produtos 
(bens e/ou serviços) ou de pro-
cessos inovadores, e apoiar, por 
meio da concessão de recursos 
de subvenção econômica (recur-
sos não reembolsáveis) e Bolsas 
de Fomento Tecnológico Ex-
tensão Inovadora, a geração de 
empresas de base tecnológica a 
partir da transformação de ideias 
inovadoras em empreendimen-
tos que incorporem novas tecno-
logias aos setores econômicos es-
tratégicos do estado da Paraíba.

Serão apoiados projetos ino-
vadores nas seguintes temáticas: 
Automação; Big Data; Biotec-
nologia e Genética; Blockchain; 
Design; Eletroeletrônica; Geoen-
genharia; Inteligência Artificial 
e Machine Learning; Internet 
das Coisas (IoT); Manufatura 
Avançada e Robótica; Mecânica 
e Mecatrônica; Nanotecnologia; 
Química e Novos Materiais; Rea-
lidade Aumentada; Realidade 

Virtual; Segurança, Privacidade e 
Dados; Tecnologia Social; Tecno-
logia da Informação (TI) e Tele-
com. Que tenham suas soluções 
aplicadas aos seguintes setores: 
Administração Pública; Aeroes-
pacial; Agronegócio; Automoti-
vo; Bens de Capital; Borracha e 
Plástico; Cerâmica; Comércio e 
Varejo; Construção Civil; Cons-
trução Naval; Economia Criativa; 
Economia do Turismo, Gastrono-
mia, Eventos e Lazer; Educação; 
Elétrico e Eletrônico; Energia; Fa-
bricação de Alimentos e Bebidas; 
Farmoquímico e Farmacêutico; 
Financeiro; Jurídico; Madeira e 
Móveis; Marketing e Mídias; Meio 
Ambiente e Bioeconomia; Merca-
do Imobiliário; Metal-Mecânico 
e Metalurgia; Mineração; Papel 
e Celulose; Pesca e Aquicultura; 
Petróleo e Gás; Químico; Saúde e 
Bem Estar; Segurança e Defesa; 
Social; Tecnologia da Informação 
e Telecomunicações; Têxtil, Con-
fecção e Calçados; e Transporte, 
Logística, Mobilidade.

Os recursos disponibilizados 
serão destinados à subvenção 
econômica de até 28 projetos de 
inovação, no valor unitário de até 
R$ 40 mil com recursos FNDCT/
Finep e adicionalmente recursos 
oriundos do Governo do Estado 
da Paraíba, por intermédio da 
Fapesq, que atendam aos termos 
definidos na Chamada Pública, 
até o limite da disponibilidade or-
çamentária. O valor total de sub-
venção econômica a ser concedi-
do por projeto perfaz o montante 
de até R$ 60 mil.

Poderá haver concessão de 
bolsas de Fomento Tecnológico e 
Extensão Inovadora do CNPq aos 
projetos aprovados, de acordo 

com a disponibilidade orçamen-
tária e financeira do CNPq para o 
fim na Chamada Pública, no valor 
de até R$ 26 mil por projeto.

As propostas ao Programa 
Centelha II PB poderão ser sub-
metidas por pessoas físicas, vin-
culadas ou não a empresas com 
até 12 (doze) meses de existência 
anteriores à data de publicação 
do edital, e faturamento bruto 
anual de até R$ 4,8 milhões, se-
diadas no estado da Paraíba por 
ocasião da divulgação da Chama-
da Pública.

A submissão, avaliação e se-
leção das propostas serão rea-
lizadas em três fases distintas e 
eliminatórias que englobam as 
seguintes informações: Fase 1: 
Ideias Inovadoras; Fase 2: Projeto 
de Empreendimento; Fase 3: Pro-
jeto de Fomento.

A submissão das ideias ino-
vadoras deverá acontecer até o 
dia 7 de março próximo. O resul-
tado final será publicado até o 
dia 5 de setembro deste ano. De 
acordo com o cronograma, o pra-
zo para constituição da empresa 
e inserção de documentos para a 
contratação deverá ser efetuado 
na Plataforma da Fapesq até 60 
dias após a divulgação do resulta-
do final. O acompanhamento dos 
projetos contratados ocorrerá em 
365 dias após a contratação. As 
datas são passíveis de alteração de 
acordo com o andamento das ati-
vidades e as novas versões do cro-
nograma serão publicadas no site 
da Fapesq e Programa Centelha.

Os resultados das propostas 
selecionadas serão divulgados 
no Portal da Fapesq no site www.
fapesq.rpp.br e no Portal Centelha 
(www.programacentelha.com.br).

O acompanhamento dos 
projetos contratados ocorrerá 
em 365 dias após a contratação



Cobrança extra na conta de luz 
continua, pelo menos, até março
Bandeira de escassez hídrica foi criada para compensar gasto com compra de energia das termelétricas e do exterior

O Brasil vivenciou, no 
ano passado, a maior crise 
de escassez hídrica dos últi-
mos 90 anos. Por conta dis-
so, o país precisou comprar 
energia elétrica do exterior e 
acionar as usinas termelétri-
cas que funcionam em solo 
brasileiro. Para financiar os 
gastos extras, foi criada uma 
nova bandeira tarifária de 
energia elétrica: a bandeira 
de escassez hídrica. A previ-

são do ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
entretanto, é que ela deixe 
de ser necessária em mea-
dos de março ou abril.  

Segundo Albuquerque, 
ainda não há como prever 
como será o cenário hídrico em 
2022, mas há uma expectativa 
de que seja melhor do que o do 
ano passado. O ministro disse 
que as condições hídricas de 
2021 foram 8% melhores que 
em 2020  graças às medidas 
adotadas pelo governo.

“A nossa expectativa 
para o fim do período úmi-
do (março, abril) é estarmos 
em condições bem melhores 
do que estávamos no ano 
passado”. De acordo com 
ele, os consumidores – gran-
des , médios e pequenos – fi-
zeram a sua parte. “Eu digo 
que foi um esforço coletivo”, 
garante.

Ainda segundo o mi-
nistro, o governo trabalhou 
para que não houvesse a 
possibilidade nem de racio-

namento nem de apagão. 
Bento Albuquerque citou 
que países como os Estados 
Unidos e a China tiveram que 
racionar energia, o que não 
ocorreu com o Brasil.

Leilões de petróleo 
Numa entrevista ao 

programa Brasil em Pauta, 
TV Brasil, Bento Albuquer-
que também falou sobre 
a matriz energética bra-
sileira, sobre o avanço da 
energia solar – que cresceu 

132% no ano passado – e 
sobre os leilões de petró-
leo. Segundo ele, a produ-
ção cresceu 14% nos últi-
mos três anos.

Como o petróleo bra-
sileiro tem baixo teor de 
carbono, ele se torna mais 
atrativo para investidores. O 
governo também colaborou, 
dando segurança jurídica e 
regulatória e previsibilidade 
ao processo. “E tudo isso só é 
possível com planejamento”, 
conclui.

A nossa expectativa 
para o fim 

do período úmido 
(março, abril) é 

estarmos em 
condições bem 
melhores do 

que estávamos 
no ano passado 
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Hospitais de emergência atenderam a 799 pessoas no final de semana
 Hospital de Trauma JP
O Hospital Estadual de 

Emergência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, em João 
Pessoa, realizou durante o final 
de semana 275 atendimentos, 
sendo que 111 foram considera-
dos casos graves ou gravíssimos. 
Nesse período, a unidade de 
saúde realizou 41 procedimen-
tos cirúrgicos de alta e média 
complexidade, dos quais 23 
de emergências e 18 eletivas. 
O balanço tem como base as 
entradas realizadas a partir da 
zero hora do sábado (29) até às 
23h59 deste domingo (30).

Durante o final de sema-

na, as ocorrências envolvendo 
quedas lideraram as entradas 
da emergência, com 77 casos, 
seguido por 48 acidentes de 
moto. Outros casos registrados 
na unidade de saúde foram cor-
po estranho (27), trauma (nove), 
arma de fogo (10), agressão 
física (oito), acidente de automó-
vel (sete), acidente de bicicleta 
(quatro), arma branca (dois), 
atropelamento (um) e queima-
dura (um). Os casos clínicos em 
destaque foram: Acidente Vas-
cular Cerebral (17) e Acidente 
Vascular (seis).

O bairro de Mangabeira 
lidera os atendimentos com 12 

entradas, seguido por Valentina 
(10), Manaíra (sete), Geisel (seis) 
e Cristo (cinco). Já em relação 
aos municípios Santa Rita lidera 
com 17 atendimentos, à frente 
de Bayeux (12), Conde (sete) Ca-
bedelo (cinco) e Mamanguape 
(quatro).

Trauma de Campina Grande
O Hospital Estadual de 

Emergência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernandes, em 
Campina Grande, atendeu 
385 pessoas durante o fim de 
semana. Os casos envolvendo 
quedas lideraram as entradas 
nos plantões, durante o período.

 De acordo com dados da 
unidade de saúde, dos 385 
atendimentos, 85 foram para 
as pessoas vítimas de queda, 
superando os acidentes de moto, 
com 46 registros.

 Segundo o relatório, o 
município de Campina Grande 
registrou 16 acidentes de motos 
nesse fim de semana, seguido 
por Serra Branca (cinco), Santa 
Cecília (três), Esperança (dois) e 
Esperança (dois).

Regional Patos
O balanço de atendimen-

tos do plantão do final de 
semana, referente ao período 

das 18h da última sexta-feira 
(28) até a meia-noite deste 
domingo (30), do Complexo 
Hospitalar Regional Deputado 
Janduhy Carneiro (CHRDJC), 
de Patos, registra a realiza-
ção de 16 cirurgias, sendo 
nove de emergência e sete 
eletivas, e o atendimento 
a 144 pacientes, dos quais 
21 decorrentes de sinistros 
de trânsito. Comparando os 
dados deste final de semana 
com o passado, a unidade 
teve uma queda de 20% nos 
atendimentos de urgência 
e emergência e de 16% nos 
sinistros de trânsito.

Agência brasil



Com as presenças de 
Botafogo, Campinense e 
Treze, o Diário Oficial da 
União divulgou no início 
desta semana a relação dos 
80 times de futebol profis-
sional da nova Timemania 
para o biênio 2022-2024. 
Estão na relação os 20 clu-
bes das séries A, B e C, en-
quanto que os demais fo-
ram escolhidos de acordo 
com a posição dos melhores 
colocados no ranking da 
Confederação Brasileira de 
Futebol. Além dos clubes 
paraibanos, outras 22 equi-
pes nordestinas também 
estão na relação.

Quem comemora a in-
clusão na lista é o Campi-
nense, já que pela primeira 
vez na história, a “Raposa” 
aparece na relação das equi-
pes no volante do programa. 
Agora a diretoria rubro-ne-
gra espera contar com apoio 
da torcida para que, através 
das apostas, o clube possa 
buscar recursos para pagar 
dívidas fiscais. 

“É uma grande vitó-
ria do clube neste início de 
2022, uma luta que já busca-
mos há bastante tempo, que 
era a inclusão no volante do 
Timemania, um programa 
que contribui bastante para 

o abatimento de dívidas. 
Agora esperamos contar 
com o apoio de nossa tor-
cida, que ela possa apostar 
bastante e assim nos ajudar 
diretamente a abater as nos-
sas dívidas fiscais”, comen-
tou Rômulo Farias, diretor 
de futebol do clube.

No mês passado, o Go-
verno Federal anunciou mu-
danças em relação à divisão 
de recursos.  De acordo com 
o texto, metade dos recursos 
será dividida igualmente en-
tre clubes das séries A, B, C e 
times de futebol profissional 
qualificados no ranking da 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), até que se 
complete o número de 80 
entidades de futebol profis-
sional. A outra metade, por 
sua vez, será destinada aos 
clubes conforme a propor-
ção de apostas indicadas 
como “Time do Coração” em 
cada concurso. A medida 
passa a valer a partir do mês 
de maio.

As novas mudanças 
trouxeram opiniões diver-
gentes aos dirigentes de 
Botafogo e Treze. Para o 
conselheiro do Botafogo, 
Raimundo Nóbrega, as mu-
danças trarão uma queda na 
disparidade das divisões de 
cotas para clubes da Séria A 
em comparação às demais 
equipes. 

“Com essa nova mudan-
ça existem clubes que te-
rão perdas significativas, da 
mesma forma, que outros 
clubes terão perdas meno-
res. O mais justo seria pegar 
todo o dinheiro e dividi-lo 
proporcionalmente com o 
número de apostas. Nesse 
novo modelo vai se verificar 
uma disparidade em relação 
aos clubes das séries A, B e 
C. Antes, os clubes da série A 
ficavam com grande parte do 
montante. Mas é importante 
o torcedor ter de aderir à 
cultura de apostar na Time-
mania para ajudar o seu time 
de coração”, pontuou.

Ano passado, o Treze se 
manteve na 20ª colocação 
geral no número de apostas 
da temporada e ficou no Gru-
po I, arrecadando um valor 
equivalente a R$ 1,1 milhão 
de reais. A diretoria do clu-
be se diz contrária às novas 
mudanças estabelecidas pelo 
Governo Federal.

“Temos um posiciona-
mento contrário a essas mu-
danças feitas pelo Governo 
Federal. O Treze fez por me-
recer estar na Timemania. 
Ao longo dos anos o time tem 
se posicionado muito bem, 
tudo fruto da força de nossa 
torcida espalhada pelo Bra-
sil. Passamos de 1 milhão de 
apostas, mas infelizmente o 
governo não tem levado em 

consideração o critério de 
participação das torcidas. 
Não é justo que nosso clube 
seja levado a planos inferio-
res”, comentou Olavo Rodri-
gues, presidente do clube.

A Timemania é uma lote-

ria criada pelo Governo fede-
ral com o intuito de permitir 
a regularização das dívidas 
dos clubes de futebol brasi-
leiros. Com funcionamento 
semelhante ao da Mega Sena, 
utilizará os escudos das equi-

pes no lugar dos números. Do 
total da arrecadação, 22% se-
rão destinados diretamente 
para o pagamento de dívidas 
com INSS, FGTS, Receita Fe-
deral e outros impostos devi-
dos à União.

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Belo, Raposa 
e Galo fazem
parte da nova 
Timemania
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Foco no Estadual
Depois de ser goleado por 5 a 0 pelo Fortaleza, na 
Copa do NE, o Sousa trata de esquecer o fracasso e já 
trabalha com foco na estreia do Estadual. Página 22

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza

Esportes

Governo divulga a relação dos 80 times, que inclui os três
maiores clubes da Paraíba, no período de 2022 a 2024

Botafogo, Campinense e Treze foram beneficiados ao serem incluídos na nova Timemania, conforme o decreto 
publicado pelo Governo Federal. Belo e Galo já faziam parte do volante e a Raposa é a grande novidade

Botafogo treina visando estreia no Campeonato Paraibano

O meia Anderson foi o grande destaque do Belo na derrota em Maceió

Foto: @nordestefc

A segunda-feira foi de 
recuperação para o elenco do 
Botafogo, após a estreia na 
Copa do Nordeste, com der-
rota para o CsA, por 3 a 0, no 
último domingo, no Rei Pelé, 
em Maceió. Após muito papo 
sobre os erros apresentados 
durante a partida, o técnico 
Gerson Gusmão já começou 
a preparar o time para uma 
outra estreia, desta vez pelo 
Campeonato Paraibano, nesta 
quinta-feira, às 20h15, contra 
o Atlético, no Estádio Perpe-
tão, em Cajazeiras. 

Vencer o Trovão Azul 
dentro de seus domínios não 
é uma tarefa fácil, mas o Bo-
tafogo quer vencer e  não 
quer deixar uma pulga atrás 
da orelha do torcedor, que 
ficou bastante chateado com 
a derrota no último domingo. 
Estrear bem no Campeonato 
Paraibano é muito impor-
tante, para começar a luta 
pelo título estadual, hoje em 
poder do Campinense.

Para evitar um desgaste 
maior do elenco, que terá de 
enfrentar mais uma viagem 
longa, desta vez para Caja-
zeiras, a 450 quilômetros da 
capital paraibana, nesta ter-
ça-feira só haverá treino no 
expediente da tarde. Amanhã, 
haverá apenas uma atividade 
no horário matinal e após o 
almoço a delegação viaja para 
o sertão. 

Em relação ao time que 
jogou contra o CSA, é possível 
que a equipe sofra algumas 
modificações. Alguns atletas 
testaram positivo para Covid 
na última semana e podem 
já ter se recuperado do vírus. 
Esse é o caso por exemplo 
do atacante Leilson, do late-
ral Sávio, do volante Everton 
Heleno e do meia Nadson. O 
zagueiro Camilo, recém-con-
tratado, pode de repente ter 
uma oportunidade na zaga, 
que não foi bem em Maceió, 
levando três gols e obrigando 
o goleiro Lucas a fazer gran-
des defesas para evitar um 
placar mais elástico. Porém, 
qualquer mudança só deverá 

ser feita no treinamento desta 
quarta-feira pela manhã, que 
será o último, antes do jogo no 
Alto Sertão.

Campinense
A Raposa retornou nessa 

segunda-feira às atividades, 
após derrota para o Bahia por 
3 a 1, no último sábado, no 
Amigão. O elenco treinou nos 
dois expedientes. Hoje e ama-
nhã os treinos serão apenas 
no período da tarde, para en-
frentar o Nacional de Patos, 
na quinta-feira, às 19h, em 
Campina Grande, na abertura 
do Campeonato Paraibano.

Segundo o técnico Raniel-
le Ribeiro, contra o Bahia os 
jogadores fizeram tudo aquilo 
que foi combinado, mas não 
foi o suficiente para superar 
a maior qualidade técnica dos 
jogadores do Tricolor.

“Nós não podíamos ficar 
em cima do Bahia o tempo in-
teiro. O Bahia não é qualquer 
equipe. No segundo tempo, 
fomos para cima e o jogo esta-
va parelho, até aquele golaço 
de falta, mérito do jogador 

do Bahia. O terceiro gol veio 
quando tínhamos saído para 
tentar empatar a qualquer 
custo. Acho apenas que hou-
ve um certo temor de alguns 
jogadores em determinados 
momentos da partida e nós 
não deveríamos ter tido esse 
respeito exagerado, quando ti-
vemos alguns lances de mano 
a mano”, disse o treinador.

Sobre o jogo contra o 
Nacional, na estreia do Pa-
raibano, Ranielle prometeu 
um time partindo para cima, 
fazendo o jogo que o torcedor 
está acostumado a ver.

“Nós vamos encarar o 
Paraibano da mesma forma 
que a Copa do Nordeste e 
será assim em todas as com-
petições que o clube partici-
par, só que claro é um outro 
campeonato, uma outra rea-
lidade e poderemos ter um 
controle maior do jogo. Não 
vejo porque mudar o time. 
Estamos apenas na terceira 
partida do ano e precisamos 
dar mais ritmo aos jogadores. 
É uma fase que chamamos de 
polimento”, afirmou.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Morgana Oliveira/CSA

Foto: Samy Oliveira/Campinense

Foto: @cassiano13fc



Time sertanejo começa atuando fora de casa e joga contra o Auto Esporte, na próxima quinta-feira, no Almeidão

O fim de semana não 
foi nada bom para o Sousa. 
O “Dinossauro” havia criado 
uma expectativa de conse-
guir somar ponto em sua se-
gunda partida válida pela 2ª 
rodada da Copa do Nordeste, 
contra o Fortaleza, na capital 
cearense. No entanto, a equi-
pe paraibana acabou goleada 
pelo placar de 5 a 0. Com o 
fracasso, o clube agora volta 
as atenções para a estreia no 
Campeonato Paraibano.

A derrota para o For-
taleza pelo Nordestão foi a 
terceira na história do con-
fronto entre as duas equipes, 
coincidentemente, todos os 
três encontros foram válidos 
pela mesma competição, o 
que representa um aprovei-
tamento de 100% a favor dos 
cearenses. De acordo com o 
meia Esquerdinha, a goleada 
sofrida pelo clube, explica-se 
pela qualidade do adversá-
rio aliada a erros coletivos 
da equipe no confronto que 
marcou a primeira derrota 
do clube na temporada.

“Sabíamos que tínha-
mos um grande adversário 
pela frente. Infelizmente to-
mamos um gol muito cedo 
e isso acabou desmontando 
toda a nossa ideia de esque-
ma tático para o restante da 
partida”, comentou.

Para a partida de estreia 
no Estadual, agendada para 
esta quinta-feira (3), às 21h30, 
contra o Auto Esporte, em 
João Pessoa, Esquerdinha, que 
entrou no segundo tempo na 
partida em Fortaleza, espera 
não repetir os erros no con-
fronto contra o “Leão”, para 
estrear bem no Certame.

“A derrota para o Fortale-
za é página virada. Temos de 
voltar as atenções para a es-
treia no Campeonato Paraiba-
no. Vamos procurar trabalhar 
e consertar os erros para fazer 
uma grande partida na es-
treia”, comentou. Nas últimas 
duas edições do Campeonato 
Paraibano, o clube beliscou a 
taça. Em 2020 foi eliminado 
nas semifinais, e na tempo-
rada passada acabou ficando 
com o vice-campeonato.

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Sousa esquece a goleada e 
foca na estreia do Estadual
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Um final de semana para esquecer
O final de semana dos clubes paraibanos 

na Copa do Nordeste não poderia ser pior. 
Nem mesmo o Campinense, o único que 
jogou em casa, conseguiu representar bem o 
Estado. A Raposa abriu a rodada no sábado, 
perdendo para o Bahia, por 3 a 1, no Amigão, 
em Campina Grande. Aliás, esse jogo teve 
três detalhes ruins: a derrota, a pouca pre-
sença do torcedor, que não foi apoiar o time, 
e por último as cenas lamentáveis de con-
frontos entre torcedores do lado de fora do 
estádio. Um torcedor, inclusive, saiu ferido 
com um tiro de borracha no olho. Assim, fica 
difícil convencer as famílias a retornarem 
aos estádios em clima de festa.

A Raposa bem que tentou e vai ter 
aquele torcedor, ou mesmo um colega de 
imprensa, que vai dizer que foi injusto e que 
o Campinense dominou o jogo etc etc. Há 
muito tempo que dominar um jogo deixou 
de ser apenas ter uma maior posse de bola. 
Se faltar talento no passe final, ou na conclu-
são, a bola pune e favorece quem tem mais 
qualidade de definição ou até mais sorte. O 
Bahia veio à Paraíba soube explorar bem os 
contra-ataques, chamou o Campinense para 

seu campo e explorou bem os espaços deixa-
dos. O tricolor de Aço saiu com uma grande 
vitória por 3 a 1. Agora, a Raposa vai ter de 
buscar estes pontos perdidos, nos próximos 
jogos, se quiser se classificar à próxima fase 
da competição.

Em Maceió, a história se repetiu com o 
Botafogo, que fez a sua estreia na Copa do 
Nordeste, neste domingo. Mesmo fazendo 
uma boa partida e desperdiçando muitas 
chances de gol, o Belo acabou derrotado por 
3 a 0. Um placar elástico, que não foi nada 
bom para a equipe no seu jogo de estreia.

A defesa, que foi o ponto alto da equi-
pe no ano passado, mostrou que este ano 
é a maior dor de cabeça do técnico Gerson 
Gusmão. Mesmo não atacando tanto, o CSA, 
quando foi ao ataque, levou vantagem sobre 
a defesa do Botafogo, que só não tomou 
mais gols, graças a atuação do goleiro Lu-
cas, que fez grandes defesas. O Belo tentou 
pressionar, meteu uma bola na trave, mas 
pecou no último passe e nas finalizações e 
acabou amargando uma derrota feia, que-
brando um tabu de alguns jogos sem perder 
para o time alagoano.

Já o Sousa acabou sendo atropelado 
pelo Fortaleza, 5 a 0, e poderia ser demais. 
Apesar do placar elástico e do domínio total 
do adversário, a derrota do Dino não me 
surpreendeu. Por mais que o Sousa esteja 
atravessando uma boa fase, a disparidade 
de nível técnico para um dos melhores times 
do Brasil na atualidade, inclusive está na 
Libertadores, é muito grande. O tricolor do 
Pici fez uma bela marcação pressão, que não 
permitia o Sousa nem tocar a bola com cal-
ma no seu próprio campo. Não há porque se 
envergonhar, pouquíssimos times do Brasil 
e da América do Sul hoje têm condições de 
vencer o Fortaleza jogando no Castelão. 

A Copa do Nordeste está apenas come-
çando e não há motivos para desespero. Os 
clubes paraibanos ainda vão jogar muito até o 
final da primeira fase e se classificam quatro 
por grupo. Claro que não vai ser uma tarefa 
fácil e nunca é enfrentar equipes da primeira 
e segunda divisão do futebol brasileiro, com 
um poder de investimento infinitamente 
superior aos times paraibanos. Mas, também 
não é nenhum bicho de sete cabeças, dá para 
brigar até a última rodada por uma vaga à 

fase seguinte. Vamos esperar a próxima roda-
da para termos uma ideia melhor.

Paraibano
Começa nesta quinta-feira, mais uma edi-

ção do Campeonato Paraibano. Oxalá tenha-
mos um nível melhor do que foi o de 2021, 
muito fraco. De cara, não dá para desconhecer 
o favoritismo de Campinense, Botafogo e Sou-
sa. Mas, quando a bola rola, às vezes temos 
surpresas, como no ano passado, quando 
nem Sousa nem Campinense eram apontados 
como favoritos antes do início da competição, 
e acabaram decidindo o título.

É sempre muito difícil opinar, antes de 
ver as equipes em ação em jogos valendo três 
pontos. Porém, como profissional de impren-
sa, não posso me omitir de dar uma opinião 
baseada no momento. Acho que no grupo A, 
Atlético e Auto Esporte irão brigar para não 
cair. Já no grupo B, a luta pelo rebaixamento 
será entre Sport Lagoa Seca e Nacional de 
Patos. Este último já está em crise, antes mes-
mo de começar a competição. Nesta primeira 
rodada, que começa amanhã, já poderemos 
ter uma ligeira ideia do que vem por aí.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

No domingo passado, o Sousa foi massacrado no Castelão ao ser goleado por 5 a 0 pelo Fortaleza, pela segunda rodada da Copa do Nordeste; na quinta-feira, estreia pelo Certame Estadual

Jogos de Inverno

Brasil define porta-bandeiras em Pequim

Uma dupla de peso, sím-
bolo dos esportes de inverno 
no país, foi a escolhida para 
carregar a bandeira brasilei-
ra na cerimônia de abertura 
de Pequim-2022, nesta sex-
ta-feira, no lendário Estádio 
Ninho do Pássaro: Edson 
Bindilatti, piloto do trenó de 
bobsled, e Jaqueline Mou-
rão, do esqui cross-country, 
recordistas de participações 
em Jogos de Inverno com 
cinco cada.

"Dois atletas com uma 
carreira exemplar, dentro e 
fora das competições. Sem-
pre procurando evoluir em 
seus resultados, com uma 
dedicação ímpar e muita 

vontade de ser exemplo 
para as próximas gerações. 
Não é à toa, a longevidade 
de ambos competindo em 
alto rendimento, chegando 
à quinta edição de Jogos 
Olímpicos de Inverno. Acho 
que a indicação mostra um 
equilíbrio e valoriza todos 
os segmentos: um repre-
sentando o esporte mascu-
lino, outra o feminino; uma 
da neve, e outro do gelo. Eu 
me senti muito honrado em 
ser o portador dessa notícia 
porque a escolha não pode-
ria ter sido mais feliz", dis-
se Anders Pettersson, chefe 
da Missão Pequim-2022, ao 
anunciar aos atletas a esco-
lha do Comitê Olímpico do 
Brasil (COB).

A responsabilidade não 
é novidade para nenhum de-
les, já que Jaqueline foi por-
ta-bandeira na abertura de 
Sochi-2014, na Rússia, e Bindi-
latti, em PyeongChang-2018, 
na Coreia do Sul. A diferença 
é que agora eles levarão a 
bandeira juntos.

"Estou muito emocio-
nada em carregar a bandei-
ra do Brasil de novo, mar-
cando esse meu recorde de 
oito participações em Jogos 
Olímpicos e num momento 
em que me sinto muito bem 
tecnicamente, fazendo os 
meus melhores resultados 
recentemente. E fazendo 
história mais vez porque 
agora vou estar carregando 
a bandeira junto com o Ed-

Agência Estado
Foto:Alexandre Castello Branco/COB

Jaqueline Mourão e Edson Bindilatti serão os porta-bandeiras em Pequim

son, um pioneiro dos espor-
tes de inverno assim como 
eu. Só tenho a agradecer a 
indicação. Sinto um orgu-
lho incrível e estou muito 
honrada", disse Jaqueline. 
Mourão, atleta brasileira com 

mais participações em Jogos 
Olímpicos, vai para sua oitava 
edição do evento: além das 
cinco últimas de inverno, a 
esquiadora também disputou 
Atenas-2004, Pequim-2008 e 
Tóquio-2020 no ciclismo.

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza
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Atletas e paratletas da Paraíba e de outros estados participaram do primeiro grande evento da modalidade

Circuito Norte/Nordeste de 
jiu-jitsu supera expectativas

Campinense se solidariza com torcedor

Nadal, o maior de todos no tênis

Flávio Barros não
comanda o Treze

Seleção Brasileira enfrenta o Paraguai, hoje, no Mineirão

O Campinense se manisfestou, através 
das redes sociais, prestando irrestrita 
solidariedade ao torcedor Wendel 
Souza Guerra, que acabou ferido com 
um disparo de bala de borracha no 
rosto, depois de uma confusão no 
entorno do estádio Amigão durante 
o primeiro tempo de jogo do último 
sábado, entre Campinense e Bahia, 
pela segunda rodada da Copa do 
Nordeste. O torcedor foi rapidamen-

te atendido por uma ambulância do 
Corpo de Bombeiros e encaminhado 
para o Hospital de Trauma de Cam-
pina Grande. O clube lamenta o 
episódio ocorrido e afirma que está 
prestando toda assistência necessá-
ria ao torcedor e que não compactua 
com qualquer tipo de violência dentro 
ou fora do estádio, priorizando o bem 
estar de todos os presentes, visando 
proporcionar um ambiente acolhedor.

Rafael Nadal é uma lenda do tênis, 
mas se alguém dissesse, em 2021, 
que ele seria campeão do Aberto da 
Austrália da atual temporada, poucos 
concordariam. O próprio tenista, inclu-
sive, teria suas dúvidas, pois passou os 
últimos meses cogitando se aposentar, 
possibilidade que acabou descartada 
em meio a muita luta até a conquista 
do troféu do major australiano, após 
uma virada “simplesmente incrível”, na 

final contra o russo Daniil Medvedev na 
vitória de 3 a 2. De volta, mostrou toda 
a sua força em Melbourne e celebrou 
o 21o Grand Slam da carreira, o que o 
tornou o maior campeão isolado desse 
tipo de torneio. O sérvio Novak Djoko-
vic, que não participou da disputa por-
que não se vacinou contra a Covid-19, 
e o suíço Roger Federer, cada um com 
20 títulos, foram deixados para trás, 
empatados em segundo lugar.

O Campeonato Paraibano ainda 
nem começou e já tem técnico 
deixando clube. Ontem, a direção 
do Treze comunicou que o técnico 
Flávio Barros não faz mais parte do 
clube. Com ele também foi desliga-
do o auxiliar técnico capitão. A de-
finição da saída do profissional saiu 
após uma reunião de avaliação da 
diretoria executiva sobre a pré-tem-
porada. O Treze agradeceu aos dois 
profissionais pelo empenho e com-
prometimento durante o período. 
Interinamente, o auxiliar Suélio La-
cerda, coordenador técnico, coman-
da as atividades com o elenco. Os 
demais nomes que farão parte da 
comissão técnica o clube divulgará 
em momento oportuno. A estreia 
do Treze no Campeonato Paraibano 
de 2022 será no próximo sábado, 
dia 5, diante do Sport Lagoa Seca, 
em jogo programado para o estádio 
Amigão, às 16 horas.

A Seleção Brasileira volta a entrar em campo, hoje às 21h30, no Mineirão, para enfrentar o Paraguai, pelas eliminatórias da Copa 
do Mundo. Mesmo já classificada, a equipe busca ampliar a invencibilidade na disputa, mas terá duas mudanças anunciadas 
Suspensos, Émerson Royal e Éder Militão já foram liberados para deixarem a concentração brasileira e voltarem a seus clubes na 
europa. Tite segue fazendo mistério sobre os substitutos. Ainda há grande possibilidade de os atletas do Real Madrid, Casemiro 
e Vini Jr, principalmente, pois foram titulares na última quinta-feira, serem poupados e ficarem no banco, ao lado de Rodrygo.  
Houve contato e pedido do clube espanhol, que na quinta-feira enfrenta o Athletic Bilbao pelas quartas de final da Copa do Rei.

Curtas
Foto: Divulgação

Um final de semana de 
grandes combates. O ginásio 
do Instituto Federal da Paraí-
ba (IFPB), ficou pequeno para 
cerca de 500 atletas  que dis-
putaram a etapa do Circuito 
Norte/Nordeste de jiu-jitsu 
(NNEBJJ), realizado pela pri-
meira vez em João Pessoa.

As lutas, que tiveram 
início ainda pela manhã, de 
domingo se estenderam até 
o início da noite, sendo sepa-
radas por categorias de Peso 
e Idade (mirim a Master/
Sênior) tanto no feminino 
quanto no masculino. Atletas 
e paratletas de vários estados 
nordestinos participaram da 
competição, o primeiro gran-
de evento da modalidade em 
2022. Na classificação por 
equipe, destaque para as aca-
demias ZR Team, Chekmat e 
Grace Barra que ficaram em 
primeiro, segundo e terceiro 
lugar respectivamente.

Para Charlie Brown, lí-
der da Gracie Barra, que há 
24 anos ministra aulas de 
jiu-jitsu, o evento superou as 
expectativas. Pelo menos 47 

atletas da academia partici-
param das competições, mui-
tos com resultados positivos. 
“Foi muito bacana, fico muito 
feliz em conquistar o terceiro 
na geral por equipes, nós que 
sempre competimos aqui no 
estado e fora também”.

A organização também 
foi elogiada pelo professor, 
que conhece de perto os gran-
des eventos de jiu-jitsu. “A 
gente que gosta de competir 
se sentiu valorizado por parti-
cipar de um evento que tem a 
mesma estrutura dos grandes 
eventos realizados pelo país e 
até fora daqui”, destacou.

Para os realizadores, o 
19º Campeonato Norte/Nor-
deste de jiu-jitsu superou as 
expectativas. “Foi o evento 
que mais teve inscrições va-
lidadas aqui no estado. E nós 
constatamos que apesar das 
dificuldades competidores 
de todo o nordeste compa-
receram, o que nos deixou 
muito felizes com o resulta-
do”, afirmou Fernando Lo-
pes, um dos organizadores 
locais do evento.

Várias academias marcaram presença 
no evento com lutas bem acirradas 

durante todo o domingo no ginásio de 
esportes do Instituto Federal da Paraíba

Fotos: Divulgação/Brother’s Ramos

Um sucesso. Assim foi 
considerada a palestra rea-
lizada por um dos maiores 
jogadores da história do fut-
sal mundial, Manoel Tobias, 
em Catolé do Rocha no últi-
mo sábado, 29. O ex-atleta 
discorreu sobre ‘Como ser 
um Campeão’ nas quadras 
e também na vida. A pla-
teia, formada por atletas, 
entusiastas do esporte, em-
presários e também fãs de 
Tobias, ouviu atentamente 
cada palavra e teve a opor-
tunidade de interagir com o 
convidado.

“Pra mim foi um sonho 
realizado, até porque eu já 
vinha há anos tentando tra-
zer ele e, graças a Deus, des-

sa vez deu certo”, comemo-
rou o organizador do evento, 
Gil Catolé que  jogou ao lado 
de Manoel Tobias na seleção 
brasileira e na seleção gaú-
cha de futebol de salão.

O início da carreira, os 
desafios, a importância de 
fazer as escolhas certas e o 
apoio da família foram al-
guns dos pontos abordados. 
Para Manoel Tobias, uma 
oportunidade de apresen-
tar para o público o homem 
para além do atleta. “Na ver-
dade muitos conhecem só o 
atleta e esse tipo de evento 
é uma oportunidade das 
pessoas conhecerem a parte 
humana desses atletas que 
muitos veem como super
-heróis sem defeitos. Claro 
que por trás de grandes atle-
tas existem seres humanos 

e essa é a oportunidade de 
mostrar todos os processos 
que passei para chegar onde 
cheguei”, afirmou o tricam-
peão mundial.

Foi a primeira visita 
de Manoel Tobias à Catolé 
do Rocha. E se o momento 
foi inesquecível para quem 
pode ouvir de perto as ex-
periências do jogador que, 
com muito esforço e dedica-
ção, chegou ao topo do mun-
do, para o eterno craque não 
foi diferente. “O meu grande 
desejo é ter contribuído não 
só na formação esportiva, 
mas contribuído de alguma 
maneira para todos que es-
tavam ali, com minha histó-
ria de perseverança e resi-
liência em todas as etapas e 
jornadas que passei até ser 
um atleta de sucesso”.

Manoel Tobias realiza palestra em Catolé do Rocha
Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Manoel Tobias e Gil Catolé estiveram juntos no último sábado durante a palestra do grande campeão de futsal
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1691 — Papa Alexandre VIII
1934 — Ernesto Nazareth, músico brasileiro
2003 — Tripulação do ônibus espacial Columbia 
(sete astronautas)
2006 — Carlson Gracie, mestre de jiu-jitsu brasileiro
2008 — Beto Carrero, empresário e ator brasileiro

Mortes na História

Obituário

Maria da Conceição Medeiros
27/1/2022 – Aos 63 anos, em Santa Luzia 
(PB). Seu corpo foi encontrado boiando em 
um açude na sexta-feira (28). Ela estava 
desaparecida desde a tarde do dia anterior. 
A polícia está investigando.

Foto: RepórterPB

Pedro Araújo
17/1/2022 – Aos 96 anos, em Pombal 
(PB). Natural de Campina Grande (PB), 
nasceu em 29 de junho de 1925 e foi 
um dos 15 filhos do coronel Franklin 
Clementino de Araújo e de dona 
Francisca Araújo. Foi proprietário da 
Farmácia Drogavida, funcionário da Esso Standard Oil 
do Brasil e estudou contabilidade no Colégio Alfredo 
Dantas. Também foi casado por 64 anos com Maria Arly 
Albuquerque, com quem teve sete filhos, 19 netos e 
quase 30 bisnetos.

Foto: Divulgação

Aforismo
“Valorizar os mortos 
significa dignificar os 

vivos. E essa dignificação 
se observa nos túmulos, 
nos cemitérios bem ou 

maltratados.”(Damião R. Cavalcanti)
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n Para críticas, correções, colaborações, 
sugestões, informações sobre óbitos e propostas 
de temas relacionados à Seção Memorial do 
jornal A União, o leitor pode entrar em contato 
pelo e-mail jorgerezende.imprensa@gmail.com 
ou pelo WhatsApp (83) 98854-1491.

Maira Dantas Barbosa da Silva
28/1/2022 – Em São Bento (PB), em aci-
dente com motocicleta. A jovem trafegava 
em seu veículo quando invadiu a contra-
mão e colidiu lateralmente com uma ca-
mionete que vinha em sentido contrário.

Foto: Arquivo Pessoal

Rita Gomes de Araújo
29/1/2022 – Aos 81 anos, em Patos (PB), 
de câncer. Mãe da presidente da Câmara 
Municipal de Patos (CMP), vereadora Tide 
Eduardo, era viúva do agropecuarista An-
tônio Paulino de Araújo, morto em 2017, 
com quem teve cinco filhos: Neuza, Zenai-
de, Vamberto, Tide Eduardo e Valnice (diretora do Instituto 
Educacional Branca de Neve e Millenium). Deixa treze netos 
e seis bisnetos.

Foto: Arquivo Pessoal

Thaynan Oliveira Ferreira
29/1/2022 – Aos 26 anos, em João Pessoa 
(PB), vítima de homicídio. Ele estava em 
um bar com outras pessoas, na Comunida-
de Nova República, localizada no bairro do 
Grotão, quando os autores do crime che-
garam em uma motocicleta e começaram a 
atirar. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Foto: Notícia Paraíba

Thalia Maria Silva
30/1/2022 – Aos 24 anos, em Campina 
Grande (PB), em decorrência da Covid-19. 
Ela residia na zona rural do município de 
Sumé (PB), no Sítio Várzea da Roça.

Foto: Polêmica Paraíba

Manoel da Silva Filho
30/1/2022 – Aos 80 anos, em Campina 
Grande (PB), acometido por um Acidente 
Vascular Cerebral. Era pai do jornalista, 
presidente da Associação Campinense de 
Imprensa (ACI) e conselheiro da Associação 
Paraibana de Imprensa (API) Edson Pereira.

Foto: Divulgação
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Núcleo de Medicina e Odontologia Legal de João Pessoa informa que muitos casos chegam ao órgão sem identificação

No Numol, 90% dos corpos são 
identificados no mesmo dia

Dos corpos sem identificação ou 
parcialmente reconhecidos que são 
enviados para o Núcleo de Medicina 
e Odontologia Legal de João Pessoa 
(Numol), do Instituto de Polícia Cien-
tífica (IPC) do governo paraibano, 90% 
deles têm suas identidades reveladas 
no mesmo dia, ou no máximo dentro 
de uma semana. A informação é da 
chefe do órgão, Cristiane Helena da 
Silva Barbosa Freire. “Os 10% que 
ficam no instituto são corpos que não 
são reclamados, ou seja, que nenhum 
familiar aparece para receber e dar um 
sepultamento digno”, revela.

Nesses casos, continua Cristiane 
Freire, o corpo permanece no instituto 
por um período, aguardando um fami-
liar, mas, depois de um certo tempo, 
ele precisa ser sepultado. “Não existe 
um prazo determinado por lei federal 
ou estadual que indique o quanto um 
corpo deve permanecer no instituto. 
Ele fica o máximo de tempo possível, 
conforme a capacidade de armazena-
mento, mas precisa ser sepultado. O 
problema é que são muitos corpos que 
chegam ao Numol sem identificação. 
Então, cabe ao Estado fazer o sepulta-
mento”, explica Cristiane Freire.

“Nós temos uma quadra no cemi-

tério do bairro do Cristo Redentor, na 
capital, destinado ao Instituto de Polí-
cia Científica para que o Estado possa 
sepultar esses corpos, após catalogar e 
identificar todos eles”. O corpo que entra 
no IPC, passa a pertencer ao Estado. 
Por isso, quando uma pessoa vai retirar 
um corpo que está no Instituto de Polí-
cia Científica, ela tem que se identificar 
como sendo um parente daquela vítima.

Caso contrário, o corpo só pode ser 
liberado com ordem judicial. A pessoa 
que recebe o morto tem que informar 
onde vai enterrá-lo ou se vai cremá-lo, 
porque o corpo é um vestígio de um 
inquérito policial. Por esse motivo, só 
pode ser cremado por ordem da Justiça.

Em todos os corpos ignorados que 
chegam ao Numol são feitas uma perí-
cia necroscópica. Só depois o médico 
emite a declaração de óbito da vítima. 
Cristiane informa que alguns chegam ao 
instituto com um possível nome, porque 
o delegado do caso não conseguiu iden-
tificar o nome real da vítima durante 
as primeiras investigações. Então, o 
corpo chega como pessoa ignorada, 
porque não tem nenhuma identificação. 
Nesses casos, o Núcleo de Identificação 
é acionado para fazer a coleta necropa-
piloscópica, e que fica guardada.

“Não temos como informar os nú-
meros mensais ou anuais, mas são mui-
tas as vítimas que chegam ao instituto 

como ignoradas. E quando recebemos, 
fazemos em todos os corpos a coleta 
necropapiloscópica. Em seguida, é rea-
lizado o confronto com a identidade 
da vítima, que é mostrado pela família. 
Depois de confirmada a identidade, 
a família se dirige à delegacia, e faz a 
troca da requisição de corpo ignorado. 
A partir desse confronto feito com a 
Carteira de Identidade (RG) da vítima, 
o corpo é liberado.

Cristiane Freire explica que exis-
tem casos em que a vítima não tem RG 
da Paraíba. “Então, a confirmação da 
identificação demora um pouco, por-
que nós temos que aguardar que o es-
tado onde a pessoa tirou o RG (Registro 
Geral) mande a ficha datiloscópica dele, 
para que a identidade seja confirmada 
com os nossos dados”.

Esse trabalho não é feito apenas 
em casos de mortes violentas. Ele é 
feito em todos os corpos que entram 
no instituto ignorados. Os corpos em 
decomposição, independentemente 
do tipo de morte, seja ela natural ou 
violenta, vão para o IPC.

“Nós temos no nosso Núcleo de 
Identificação Civil e Criminal todas as 
pessoas que aqui na Paraíba tiram o 
RG. Todas têm seu registro feito nesse 
órgão”. Quando o corpo chega sem iden-
tidade, a gente coloca os dados na Sala 
de Necropsia, que são os dados post 

mortem e confronta com os dados ante 
mortem que foram os dados coletados 
quando essa pessoa foi tirar o RG.

“Então é feito o confronto ante 
mortem e post mortem. Se o RG for de 
outro estado, e a família chega ao local, 
a gente pede o número ou a cópia do 
RG para facilitar nosso trabalho. Mes-
mo assim, o Numol entra em contato 
com o estado que a vítima tirou o RG e 
solicita a ficha datiloscópica dela para 
fazer o confronto”.

Reconhecimento
São três os métodos científicos 

mais utilizados para confrontar a iden-
tidade dos falecidos. “Mas vale salientar 
que uma identificação é diferente de 
um reconhecimento. Um familiar que 
chega ao instituto e diz que o corpo é de 
‘fulano’, isso é um reconhecimento, mas 
não identifica a vítima. Nesses casos, o 
primeiro método usado pelo instituto 
é a papiloscopia, que identifica o corpo 
através das papilas digitais”.

O segundo método de identifica-
ção é pela arcada dentária, principal-
mente em cadáveres que foram carbo-
nizados. “Nesses casos, a gente pede à 
família algum dado ante mortem que a 
pessoa tenha, a exemplo de um registro 
em algum consultório odontológico e aí 
faz o confronto. Caso não haja registro 
nenhum, o terceiro método para identi-

ficação de um morto é o exame do DNA. 
Por ser mais caro, ele demora um pouco 
mais”, explica. O Numol só entrega um 
corpo para a família quando ele estiver 
devidamente identificado e quando a 
família reconhece.

Na Paraíba existem cinco Núcleos 
de Medicina e Odontologia Legal. Eles 
estão instalados em João Pessoa, Cam-
pina Grande, Guarabira, Patos e Ca-
jazeiras. Em todos é possível fazer a 
coleta para identificação de vítimas. 
Porém, o Núcleo de Identificação Civil 
e Criminal só existe um e sua sede está 
em João Pessoa, mas a coleta pode 
ser feita em qualquer um dos cinco 
núcleos, porém, o confronto dos dados 
só é feito na capital.

No Numol trabalham peritos mé-
dicos legais, odontolegal, clínico legal 
e perito criminal. A pessoa que faz a 
coleta do confronto papiloscópico, é 
o papiloscopista. É o profissional que 
é formado no curso de preparação do 
Numol. Ele é o responsável pela coleta 
das impressões digitais dos cadáveres 
e das pessoas que vão retirar o RG. 
Esse profissional também faz o con-
fronto para identificar as vítimas que 
chegam ao instituto sem identidade. 
“Afinal, cada pessoa tem impressão 
digital única”. A Polícia Científica da Pa-
raíba tem 263 peritos que trabalham 
40 horas semanais.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Zuleide Gonçalves Vieira
27/1/2022 – Em Natal (RN), de cân-
cer. Cerimonialista natural da cidade 
de Sousa (PB). Era presidente e fun-
dadora da Associação Brasileira dos 
Profissionais de Cerimonial (ABPC) e 
chefe do Cerimonial do Poder Le-
gislativo Potiguar. Também era escritora, professora 
dos cursos de Turismo e Gastronomia da Universidade 
Potiguar (UnP) e diretora do Comitê Nacional de Ceri-
monial e Protocolo no Rio Grande do Norte. Empresária, 
sócia-proprietária da ZF Cerimonial, Eventos e Cursos, 
em 2011 foi docente do Instituto do Legislativo Potiguar 
(lLP), atual Escola da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte. Atuou como coordenadora do Núcleo 

Foto: RepórterPB

de Educação Permanente (NEP) do Hospital Regional Deo-
clécio Marques de Lucena (HRDML), em Parnamirim (RN). 
Também atuou na Secretaria Estadual de Saúde (Sesap) e fez 
parte da equipe do cerimonial do governo potiguar.

Claudino Rodrigues da Silva
30/1/2022 – Em João Pessoa (PB), assassi-
nado a tiro. Ele estava internado no Hospital 
de Trauma na capital e foi a segunda vítima 
do tiroteio registrado no sábado (29) na 
Comunidade Nova República, no Bairro do 
Grotão. Ele estava no alpendre de sua casa 
deitado em uma rede quando foi atingido por um dos disparos.

Foto: Reprodução

Riquelme Wanderley de Sousa
30/1/2022 – Aos 16 anos, em Patos 
(PB), assassinado. Adolescente foi morto 
a tiros de fuzil por um grupo com cerca 
de cinco homens que invadiu sua casa. 
Ele foi atingido na cabeça.

Foto: Notícia Paraíba

Afonso Medeiros da Silva
30/1/2022 – Aos 25 anos. Ele estava 
preso sob suspeita de tentar assaltar 
uma farmácia no Centro da cidade de 
Patos (PB). Foi encontrado morto na cela 
onde estava detido. A família teria sido 
informada que ele apresentava sinais de 
suicídio por enforcamento.

Foto: Divulgação

René Robert
19/1/2022 – Aos 85 anos, em Paris, na 
França, vítima de hipotermia. Fotógrafo 
tinha saído para um passeio perto da Praça 
da República, no centro da capital france-
sa, e ficou nove horas ao frio deitado numa 
calçada, após uma queda, sem que nin-
guém lhe prestasse auxílio. Ele nasceu em 1936 em Friburgo, 
na Suíça, e ganhou fama por fotografar as grandes estrelas 
do flamenco contemporâneo, como Paco de Lucia, Vicente 
Amigo, Tomatito, Pastora Galvan e Sara Baras.

Foto: Reprodução

Daniel Santos
26/1/2022 – Aos 36 anos, em Granja (CE). 
Piloto de motocross disputava o Rally Cerapió 
2022 e desapareceu em um trecho entre o 
Piauí e Ceará. Foi encontrado morto na  noite 
do dia 27. Ainda não se sabe qual a causa da 
morte. Ele foi achado deitado ao lado da moto, 
que estava em pé. Não havia sinais de acidente ou violência. Ele 
era natural da cidade de Nova Venécia, no Espírito Santo.

Foto: Divulgação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 41/2021 – Adesão (Carona) nº 001/2021 – Partes: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI. 
Objeto: Prorrogar por  120 (cento e vinte) dias a vigência do contrato, a partir do dia 01/01/2022.

Alagoa Grande(PB), 15 de dezembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Abertura da sessão pública: 
08:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.alagoanova.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alagoa Nova - PB, 31 de Janeiro de 2022
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: C.P. CAVALCANTI & CIA.
LTDA - R$ 1.170.000,00; JAIME T. MOURA E CIA LTDA - R$ 859.260,00.

Alagoa Nova - PB, 31 de Janeiro de 2022
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: CONTRATAÇAO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 
PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HELDER 
DE LIMA VIANA - R$ 57.000,00.

Alagoa Nova - PB, 31 de Janeiro de 2022
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. DOTAÇÃO: RE-
CURSOS PRÓPIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00016/2022 - 31.01.22 - JAIME 
T. MOURA E CIA LTDA - R$ 859.260,00; CT Nº 00017/2022 - 31.01.22 - C.P. CAVALCANTI & CIA.
LTDA - R$ 1.170.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVI-

ÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SIS-
TEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00002/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa 
Nova e: CT Nº 00018/2022 - 31.01.22 - HELDER DE LIMA VIANA - R$ 57.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo automotor 
do tipo furgão, para atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos 
do município de Araruna/PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 11 de fevereiro de 
2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 11 de fevereiro de 2022. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamen-
tais.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 31 de janeiro de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08H30MIN DO DIA 15 DE FEVEREIRO 
DE 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de gás GLP e água mineral. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 10/08; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado.

Araruna - PB, 31 de janeiro de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
ANULAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: Contratação de empresa do ramo de 
engenharia para reforma e ampliação do centro administrativo da Prefeitura Municipal de Areial, 
conforme especificações do Projeto Básico; ANULO o correspondente procedimento licitatório. 
Justificativa: Processo inerente ao certame eivado de vício, decorrente da ausência de previsão 
orçamentária. A dotação inserida de forma equivocada ainda não estava aprovada pelo legislativo 
municipal. Autotutela SUMULA 473/STF.

Areial - PB, 28 de Janeiro de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00001/2022, 

para o dia 08 de Fevereiro de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua 
Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. 

Aroeiras - PB, 31 de Janeiro de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através do presidente da CPL abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS nº. 002/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 
NO MUNICIPIO DE CATURITÉ- PB. Data de abertura: 16/02/2022 às 10h00min (Horário Local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Caturité, na rua João Queiroga, N°. 18, Centro, Caturité – PB, no horário das 08:00 as 
12:00 hrs. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1072, Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caturité - PB, 31 de janeiro de 2022.
Helder Francisco Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública Nº. 001/2022
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 09h30min no dia 17 de Feve-
reiro de 2022, nos termos do edital de Chamada Pública nº 001/2022, para Aquisição de gêneros 
alimentícios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares 
Rurais constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares 
para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Caturité, Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075

Caturité, 31 de Janeiro de 2022.
HELDER FRANCISCO NUNES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0005/2022 – PMC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

E EXAMES ESPECIALIZADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO-PB

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0005/2022 – 
PMC; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0015/2022 – PMC

DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: DE 28/01/2022 A 28/12/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CNPJ: 08.943.227/0001-82
CONTRATADO: ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA, CNPJ: 

26.985.522/0001-83
VALOR TOTAL: de R$ 39.467,10 (trinta e nove mil quatrocentos e sessenta e sete reais e dez 

centavos).
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

PREFEITO CONSTITUCIONAL

TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0005/2022 – PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0015/2022 – 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 0005/2022–PMC, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00015/2022–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: ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLO-
GIA, CNPJ: 26.985.522/0001-83, no valor total de R$ 39.467,10 (trinta e nove mil quatrocentos e 
sessenta e sete reais e dez centavos), cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS VISANDO ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA 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, 28 de janeiro de 2022.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Tomada de Preços nº 00005/2021. OBJETO: Contratação de empresa no ramo 
pertinente para execução de obras de sistema de abastecimento de água em cinco comunidades 
deste Município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) 
dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Per-
manente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da 
cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Construtora 
Paraibana Eireli - CNPJ 42.179.361/0001-97. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rodovia Pb 018, 
S/N - Rodovia - Km 3 - Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas - de Segunda a Quinta - e 
das 08:00 as 14:00 horas - Sexta dos dias úteis. O licitante deverá comprovar nesse ato a sua 
regularidade fiscal e trabalhista.

Conde - PB, 31 de Janeiro de 2022
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO 
CONGO/PB. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 16 de Fevereiro de 2022. Início da 
fase de lances: 08:35 horas do dia 16 de Fevereiro 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 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 31 de Janeiro de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 03.2022.
O Pregoeiro Oficial do Município de Cuitegi/PB, Rua Nossa Senhora do Rosário, 35, Centro – 

Cuitegi/PB, torna Público aos interessados em participar do Certame Licitatório PREGÃO ELETRÔ-
NICO 03.2022, do tipo MENOR PREÇO, objetivando aquisições parceladas de gêneros alimentícios 
destinados ao atendimento da Merenda Escolar para os alunos matriculados e assistidos pela Rede 
Municipal de Ensino, Creches, Sopão, Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social e demais 
Secretarias Municipais, exercício 2022 ou enquanto durar os quantitativos. Recursos previstos no 
orçamento vigente. DATA ABERTURA: 16.02.2022, às 09h00min, por meio do site portaldecompras-
publicas.com.br no endereço acima. REGIMENTO: Leis Federais 10.520/02 / 8.666/93, 123/2006, 
Decreto Federal 10.024/2019, Decreto, Municipal nº 01/2013 e demais legislações pertinentes. Outras 
informações: pelos sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br e portaldecompraspublicas.com.br

Cuitegi/PB, 31 de janeiro de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA 

CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA 
M.D.E.F LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. LICITANTES HABILI-
TADOS: B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA APODI EIRELI; CONSTRUTORA 
PARAIBANA EIRELI; D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; DUARTE MARTINS 
CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRU-
CAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES; PLANFORTE 
CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: CONSTRU-
TORA ANTENAS EIRELI - DESCUMPRIU O ITEM 8.2.1. - 8.3.2. NÃO RECONHECEU A FIRMA; 
EXATA CONSTRUCOES, ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA - DESCUMPRIU O ITEM 8.2.15. 
NÃO APRESENTOU; META COMERCIO E SERVICOS EIRELI LTDA - DESCUMPRIU O ITEM 
8.2.13. EMITIU FORA DO PRAZOFALTA RECIBO DE QUITAÇÃO; QUALITY CONSTRUCOES 
LTDA - DESCUMPRIU O ITEM 8.2.13. NÃO APRESENTOU, 8.2.15. NÃO APRESENTOU. 8.3.3. 
APRESENTOU PARCIALMENTE; WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 
- DESCUMPRIU O ITEM 8.2.13. NÃO APRESENTOU. 8.3.1. NÃO EMITIU A QUITAÇÃO. 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 09/02/2022, 
às 15:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de 
Mamanguape - PB, no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 993287104. 
E-mail: licitacuite@gmail.com.

Cuité de Mamanguape - PB, 31 de Janeiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA 

CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA M.D.E.F LUIZ JOAQUIM 
DOS SANTOS, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. LICITANTES HABILITADOS: B & F EDIFICARE 
ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI; CONSTRUTORA PARAIBANA 
EIRELI; D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, 
SERVICOS E LOCACOES LTDA; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCA-
COES EIRELI; HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES; PLANFORTE CONSTRUCAO E 
PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI; POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO 
EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - DESCUMPRIU 
O ITEM 8.2.1. CADASTRO FORA DO PRAZO HÁBIL; CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES 
EIRELI - DESCUMPRIU O ITEM 8.2.1. CADASTRO FORA DO PRAZO HÁBIL; 8.2.13. NÃO 
APRESENTOU. 8.3.2. NÃO RECONHECEU A FIRMA; CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVI-
COS EIRELI - DESCUMPRIU O ITEM 8.2.14. APRESENTOU CERTIDÃO VENCIDA. 8.3.2. NÃO 
RECONHECEU A FIRMA; CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - DESCUMPRIU O ITEM 8.2.1. - 
8.3.2. NÃO RECONHECEU A FIRMA. CONSTRUTORA APODI EIRELI - DESCUMPRIU O ITEM 
8.3.1. NÃO EMITIU A QUITAÇÃO. 8.3.2. NÃO RECONHECEU A FIRMA; DFF CONSTRUCOES E 
REFORMAS EIRELI - DESCUMPRIU O ITEM 8.2.1. CADASTRO FORA DO PRAZO HÁBIL; 8.3.3. 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ESTÁ REGISTRADO; DIAS ENGENHARIA E 
LOCACOES EIRELI - DESCUMPRIU O ITEM 8.2.11. NÃO APRESENTOU. 8.2.13. APRESENTOU 
CERTIDÃO VENCIDA. 8.3.2. NÃO RECONHECEU A FIRMA; EXATA CONSTRUCOES, ENGENHA-
RIA E IMOBILIARIA LTDA - DESCUMPRIU O ITEM 8.2.15. NÃO APRESENTOU; FM SERVICOS 
LTDA - DESCUMPRIU O ITEM 8.3.2. NÃO RECONHECEU A FIRMA; GR CONSTRUTORA EIRELI 
- DESCUMPRIU O ITEM 8.2.13. NÃO APRESENTOU. 8.3.2. NÃO RECONHECEU A FIRMA; L & 
L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - DESCUMPRIU O ITEM 8.2.13. NÃO APRESENTOU; 
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI - DESCUMPRIU O ITEM 8.2.4. NÃO APRESENTOU. 
8.3.1. NÃO EMITIU A QUITAÇÃO. QUALITY CONSTRUCOES LTDA - DESCUMPRIU O ITEM 
8.2.15. NÃO APRESENTOU. 8.3.3. APRESENTOU PARCIALMENTE. SAO BENTO INSTALACOES 
E MANUTENCAO EIRELI - DESCUMPRIU O ITEM 8.2.13. NÃO APRESENTOU. 8.3.3. APRESEN-
TOU PARCIALMENTE; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - DESCUMPRIU O ITEM 
8.2.13. NÃO APRESENTOU. 8.2.15. NÃO APRESENTOU; TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA - DESCUMPRIU O ITEM 8.3.1. EMITIU GARANTIA FORA DO HORARIO COMERCIAL E 
NÃO EMITIU A QUITAÇÃO. 8.3.2. NÃO RECONHECEU A FIRMA. APRESENTOU PARCIALMENTE; 
WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - DESCUMPRIU O ITEM 8.2.13. 
NÃO APRESENTOU. 8.3.1. NÃO EMITIU A QUITAÇÃO. 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 09/02/2022, às 14:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Av. Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, no horário das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com. 

Cuité de Mamanguape - PB, 31 de Janeiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00002/2022, para o dia 08 de Fevereiro de 2022 às 08:00 horas; e do início da fase de lances 
para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, na Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - 
PB. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Site: www.gov.br/compras.

Dona Ines - PB, 27 de Janeiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00006/2022, onde 

se lê: “09 de Março de 2022”; leia-se: “09 de Fevereiro de 2022”. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro 
- Dona Ines - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33771025. 
E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 28 de Janeiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEIRUA MUNICIPAL DE DONA INÊS
CONVOCAÇÃO PARA CONTINUIDADE DO CERTAME - NOVA DATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2021
Objeto: Aquisição de material escolar para compor o Kit Pedagógico Estudantil do ano letivo 

de 2022, para a Rede Municipal de Ensino deste Município, convoca as empresas: ANDERTON 
CAVALCANTE SOUTO; COMERCIAL ANDRADE SILVA; DANILO MICHAEL DA COSTA ME; DISTRI-
BUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA; FABIO JOSE DE SENA 01035021498; 
KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO ME, participantes 
do Pregão Presencial nº 0041/2021 para a nova data da sessão pública de continuidade do certa-
me, que ocorrerá às 10:00 horas do dia 02/02/2022, na sala da CPL. Informações: no horário das 
07:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3377-1058.Email: 
licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês, 28 de Janeiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00003/2022, para o dia 04 de 

Fevereiro de 2022 às 07:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Major Augusto 
Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 31 de Janeiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEIRUA MUNICIPAL DE DONA INÊS
CONVOCAÇÃO PARA CONTINUIDADE DO CERTAME

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE 1500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS MÁQUINA DE TRATOR DE 

PNEUS 4x2 E 4x4, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES 
DESTE MUNICÍPIO, convoca as empresas: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA; 
APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA; CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO; CASSIA KELLY 
FREIRE ALMEIDA; ERIKA M R AGOSTINHO; EURILANDIA DAS DORES COSME; FLAUMIR BAR-
BOSA LEITE EIRELI; G S C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP; GUSTAVO ANDRADE DOS 
SANTOS; J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI; JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS – ME; JOSE 
ANDRE DE LIMA SANTOS; JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400; KJR SERVIÇOS E 
LOCAÇÕES  EIRELI; LOTUS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI; MACIÉLIO ALVES TRINDADE; 
MARCIO DE ARAÚJO MOREIRA; MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE; PAULO 
CESAR TAVARES CONSERVA; WILLIN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO, participantes do Pregão 
Presencial nº 0003/2022 para a sessão pública de continuidade do certame, que ocorrerá às 14:00 
horas do dia 02/02/2022, na sala da CPL. Informações: no horário das 07:00 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3377-1058.Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês, 31 de Janeiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
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: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A DA FROTA DE VEICULOS E 
MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório em favor de: ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - R$ 1.874.242,64; FAGNER 
HENRIQUE DA SILVA - R$ 31.037,54.

Esperança - PB, 28 de Janeiro de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Registro de Preços objetivando contratações futuras para: Fornecimento de material 
gráfico de impressão digital, sinalização, estrutural, visual e horizontal para atender diversas Secre-
tarias deste município de Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança.. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Esperança e: CT Nº 00033/2022 - 24.01.22 até 31.12.22 - MARCELO ARAUJO DOS 
SANTOS - R$ 184.339,25.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos destinados ao Hospital Municipal, Farmácia 
Básica, SAMU e fisioterapia deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 09.009–FUNDO MU-
NICIPAL 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 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 211 3.3.90.32.00.00 
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 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 09009.10.303.1007.2032 – DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA 
BASICA–BLAFB 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 211 3.3.90.32.00.00 
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 214. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Esperança e: CT Nº 00018/2022 - 24.01.22 até 31.12.22 - WILLIAM STEFANINI DE ALMEI-
DA - R$ 150.361,92; CT Nº 00019/2022 - 24.01.22 até 31.12.22 - LIGIA MARIA CARNEIRO - R$ 
3.020,25; CT Nº 00021/2022 - 24.01.22 até 31.12.22 - PHOSPODONT LTDA - R$ 11.804,40; CT 
Nº 00023/2022 - 24.01.22 até 31.12.22 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
FARMACEUTICOS LTDA - R$ 6.504,75.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para construção de ginásio no Sítio 
Carrasco, - Zona Rural, Guarabira-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00008/2021. 
RECURSOS PRÓPRIOS - Dotação consignada no orçamento vigente 2021 - 4.4.90.51.01 - Obras e 
Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 06 (seis) meses conforme o cronograma. PARTES CONTRATAN-
TES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e ESCALE CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ sob o nº 36.342.650/0001-62 - CT Nº 01446/2021 – 01/12/2021 – R$ 391.845,43 
(Trezentos e noventa e Hum Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e três centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para construção de ginásio no Sítio 
Carrasco, - Zona Rural, Guarabira-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00008/2021. 
RECURSOS PRÓPRIOS - Dotação consignada no orçamento vigente 2021 - 4.4.90.51.01 - Obras e 
Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 06 (seis) meses conforme o cronograma. PARTES CONTRATAN-
TES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e ESCALE CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ sob o nº 36.342.650/0001-62 - CT Nº 00446/2021 – 01/12/2021 – R$ 391.845,43 
(Trezentos e noventa e Hum Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e três centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
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: Serviços de digitalização de documentos contábeis, jurídicos, licitatórios e outros. Em 
formato PDF, com reconhecimento de texto (OCR), com resolução de 600 DPI, e armazenamento 
em nuvem e HD externo, com número ilimitado de páginas, pertencentes a Prefeitura Municipal de 
Gurinhém –PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ROSELANE 
LOURENCO DA SILVA 09885328408 - R$ 16.000,00.

Gurinhém - PB, 31 de Janeiro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Serviços de digitalização de documentos contábeis, jurídicos, licitatórios e outros. 
Em formato PDF, com reconhecimento de texto (OCR), com resolução de 600 DPI, e armaze-
namento em nuvem e HD externo, com número ilimitado de páginas, pertencentes a Prefeitura 
Municipal de Gurinhém –PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00003/2022. 
DOTAÇÃO: DOTAÇÃO: 02.01 GABINETE DO PREFEITO – 02.061.0015.2003 MANUTENÇÃO DA 
PROCURADORIA JURIDICA – 04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 
– 02.02 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS – 04.123.0015.2004 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 04.123.0015.2005 PLANEJAMENTO, 
ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO – 02.03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE – 04.122.0015.2006 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE – 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE – 12.361.0005.2008 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( – 12.361.0005.2039 
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO–FUNDEB 40% – 12.361.0005.2041 
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE – 12.361.0009.2009 OPERACIONALIZA-
ÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 12.364.0005.2053 PROGRAMA DE APOIO À EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA – 12.365.0013.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 
– 12.366.0005.2011 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 12.366.0005.2012 
EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – 12.367.0005.2052 ATENDIMENTO 
AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS – 13.813.0008.2027 PROMOÇÃO DE 
EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS – 02.05 SECRETARIA DE SAUDE – 10.301.0006.2055 
GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.0006.2013 GESTÃO DOS SERVIÇOS 
BÁSICOS DE SAÚDE – PAB FIXO – 10.301.0006.2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS 
DE SAÚDE – FMS – 10.301.0006.2021 OPERACIONALIZAÇÃO D/ CENTRO DE ATENÇÃO PSI-
COSOCIAL CAPS – 10.301.0006.2035 OPERACIONpALIZAÇÃO DO NASF – 10.301.0006.2043 
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO – 10.302.0006.2036 
OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL – SAMU – 10.305.0006.2046 
PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA – 02.07 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA – 04.122.0015.2025 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA –15.452.0016.2024 MANUTENÇÃO DOS SEREVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – 
26.782.0014.2049 MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS – 02.08 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL – 08.122.0010.2022 GERENCIAMENTO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL – 08.241.0017.2034 ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDO-
SO – 08.243.0010.2051 MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS/ 
– 08.243.0018.2017 ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR – 08.243.0018.2020 ERRADICAÇÃO 
DO TRABALHO INFANTIL – 08.243.0018.2031 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLES-
CENTE (FNAS/CRAS) – 08.243.0018.2040 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ ( PROGRA – 08.244.0010.2050 MANUNTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE AÇÃO SOCIAL – 08.244.0017.2029 ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA – (SERVIÇOS PSB/
CRAS) – 08.244.0017.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/
CREAS) – 08.244.0017.2044 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO 
FNAS – 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA. VIGÊNCIA: até 30/11/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00009/2022 - 31.01.22 - 
ROSELANE LOURENCO DA SILVA 09885328408 - R$ 16.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSÃO DE RELATÓ-
RIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA E 
EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, DO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE 
E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2022. 
DOTAÇÃO: DOTAÇÃO: 02.01 GABINETE DO PREFEITO – 02.061.0015.2003 MANUTENÇÃO DA 
PROCURADORIA JURIDICA – 04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 
– 02.02 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS – 04.123.0015.2004 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 04.123.0015.2005 PLANEJAMENTO, 
ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO – 02.03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE – 04.122.0015.2006 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE – 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE – 12.361.0005.2008 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( – 12.361.0005.2039 
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO–FUNDEB 40% – 12.361.0005.2041 
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE – 12.361.0009.2009 OPERACIONALIZA-
ÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 12.364.0005.2053 PROGRAMA DE APOIO À EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA – 12.365.0013.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 
– 12.366.0005.2011 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 12.366.0005.2012 
EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – 12.367.0005.2052 ATENDIMENTO 
AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS – 13.813.0008.2027 PROMOÇÃO DE 
EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS – 02.05 SECRETARIA DE SAUDE – 10.301.0006.2055 
GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.0006.2013 GESTÃO DOS SERVIÇOS 
BÁSICOS DE SAÚDE – PAB FIXO – 10.301.0006.2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS 
DE SAÚDE – FMS – 10.301.0006.2021 OPERACIONALIZAÇÃO D/ CENTRO DE ATENÇÃO PSI-
COSOCIAL CAPS – 10.301.0006.2035 OPERACIONpALIZAÇÃO DO NASF – 10.301.0006.2043 
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO – 10.302.0006.2036 
OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL – SAMU – 10.305.0006.2046 
PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA – 02.07 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA – 04.122.0015.2025 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA –15.452.0016.2024 MANUTENÇÃO DOS SEREVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – 
26.782.0014.2049 MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS – 02.08 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL – 08.122.0010.2022 GERENCIAMENTO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL – 08.241.0017.2034 ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDO-
SO – 08.243.0010.2051 MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS/ 
– 08.243.0018.2017 ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR – 08.243.0018.2020 ERRADICAÇÃO 
DO TRABALHO INFANTIL – 08.243.0018.2031 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLES-
CENTE (FNAS/CRAS) – 08.243.0018.2040 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ ( PROGRA – 08.244.0010.2050 MANUNTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE AÇÃO SOCIAL – 08.244.0017.2029 ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA – (SERVIÇOS PSB/
CRAS) – 08.244.0017.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/
CREAS) – 08.244.0017.2044 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO 
FNAS – 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA. VIGÊNCIA: até 21/11/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00008/2022 - 21.01.22 - 
WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 - R$ 16.000,00.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 1º de  fevereiro de 2022 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSÃO DE RELATÓ-
RIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA E 
EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, DO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE 
E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2022. 
DOTAÇÃO: DOTAÇÃO: 02.01 GABINETE DO PREFEITO – 02.061.0015.2003 MANUTENÇÃO DA 
PROCURADORIA JURIDICA – 04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 
– 02.02 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS – 04.123.0015.2004 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 04.123.0015.2005 PLANEJAMENTO, 
ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO – 02.03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE – 04.122.0015.2006 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE – 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE – 12.361.0005.2008 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( – 12.361.0005.2039 
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO–FUNDEB 40% – 12.361.0005.2041 
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE – 12.361.0009.2009 OPERACIONALIZA-
ÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 12.364.0005.2053 PROGRAMA DE APOIO À EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA – 12.365.0013.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 
– 12.366.0005.2011 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 12.366.0005.2012 
EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – 12.367.0005.2052 ATENDIMENTO 
AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS – 13.813.0008.2027 PROMOÇÃO DE 
EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS – 02.05 SECRETARIA DE SAUDE – 10.301.0006.2055 
GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.0006.2013 GESTÃO DOS SERVIÇOS 
BÁSICOS DE SAÚDE – PAB FIXO – 10.301.0006.2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS 
DE SAÚDE – FMS – 10.301.0006.2021 OPERACIONALIZAÇÃO D/ CENTRO DE ATENÇÃO PSI-
COSOCIAL CAPS – 10.301.0006.2035 OPERACIONpALIZAÇÃO DO NASF – 10.301.0006.2043 
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO – 10.302.0006.2036 
OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL – SAMU – 10.305.0006.2046 
PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA – 02.07 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA – 04.122.0015.2025 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA –15.452.0016.2024 MANUTENÇÃO DOS SEREVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – 
26.782.0014.2049 MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS – 02.08 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL – 08.122.0010.2022 GERENCIAMENTO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL – 08.241.0017.2034 ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDO-
SO – 08.243.0010.2051 MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS/ 
– 08.243.0018.2017 ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR – 08.243.0018.2020 ERRADICAÇÃO 
DO TRABALHO INFANTIL – 08.243.0018.2031 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLES-
CENTE (FNAS/CRAS) – 08.243.0018.2040 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ ( PROGRA – 08.244.0010.2050 MANUNTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE AÇÃO SOCIAL – 08.244.0017.2029 ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA – (SERVIÇOS PSB/
CRAS) – 08.244.0017.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/
CREAS) – 08.244.0017.2044 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO 
FNAS – 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA. VIGÊNCIA: até 21/11/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00008/2022 - 21.01.22 - 
WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 - R$ 16.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
ANALISE E RESPOSTA PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
OBJETO: Execução dos serviços médicos especializados para realização de exames de ultras-

sonografia diversas, destinados as demandas operacionais deste município. O Pregoeiro Oficial, 
devidamente autorizado, no uso de suas atribuições torna público aos interessados que após 
análise do pedido de Impugnação do referido Edital interposto pela a empresa: GAMA SERVIÇOS 
DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP- CNPJ: 23.871.427/0001-60. DECIDE julgar 
pelo conhecimento e pelo não provimento – PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO INDEFERIDO. As cópias 
da impugnação e da analise encontram-se à disposição junto a esta comissão. Informações: no 
horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço anteriormente divulgado. Telefone: 
(83) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br.

Itatuba - PB, 31 de Janeiro de 2022.
JUSCELINO MONTEIRO
Presidente da Comissão

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 obra de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MELHORIA VIÁRIA DO ENTORNO DO LARGO DE TAMBAÚ, LOCALIZADO NO BAIRRO DE 
TAMBAÚ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.034/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/112617
CHAVE CGM: 0PGM-AP6B-S8Q7-2K76
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autori-zada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conheci-
mento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência 
Pública Nº 07.034/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Execu-
ção dos Servi-ços de Pavimentação em Paralelepípedo e Implantação de Drenagem em Diversos 
Bairros da cidade de João Pessoa/PB (Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Serraria, Rua Cidade de 
São Francisco e Rua Cida-de de Itabaiana) (Bairro Jaguaribe: Rua Doutor Álvaro Lemos), (Bairro 
Cristo, Rua Horácio Trajano)- Lote 06. Da análise da documentação oferecida pelas partes inte-
ressadas e na forma de toda funda-mentação exposta nesta Ata, a Comissão Setorial de Licitação 
decide e julga HABILITADA a empre-sa: LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS 
EIRELLE - EPP CNPJ Nº 17.278.993/0001-60 e declara inabilitadas as empresas ÚNICA EMPRE-
ENDIMENTOS DE CONS-TRUÇÃO LTDA CNPJ Nº 05.256.678/0001-53; TRUST CONSTRUTORA 
LTDA CNPJ Nº 09.027.846/0001-90; SOLO MOVETERRAS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ Nº 12.446.987/0001-51; EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI CNPJ Nº 03.255.805/0001-74; 
RDS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 04.270.857/0001-82: BR SANEAMENTO LTDA CNPJ Nº 
34.356.435/0001-95 por desatendimento ao Instrumento Convocatório. Em cumprimento aos princí-
pios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra 
a deci-são da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado 
na forma dis-posta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo 
nº 2021/112617/SEINFRA, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta 
deci-são pode ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 

João Pessoa, 28 de janeiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.034/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/112617
CHAVE CGM: 0PGM-AP6B-S8Q7-2K76
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autori-zada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conheci-
mento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência 
Pública Nº 07.034/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Execu-
ção dos Servi-ços de Pavimentação em Paralelepípedo e Implantação de Drenagem em Diversos 
Bairros da cidade de João Pessoa/PB (Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Serraria, Rua Cidade de 
São Francisco e Rua Cida-de de Itabaiana) (Bairro Jaguaribe: Rua Doutor Álvaro Lemos), (Bairro 
Cristo, Rua Horácio Trajano)- Lote 06. Da análise da documentação oferecida pelas partes inte-
ressadas e na forma de toda funda-mentação exposta nesta Ata, a Comissão Setorial de Licitação 
decide e julga HABILITADA a empre-sa: LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS 
EIRELLE - EPP CNPJ Nº 17.278.993/0001-60 e declara inabilitadas as empresas ÚNICA EMPRE-
ENDIMENTOS DE CONS-TRUÇÃO LTDA CNPJ Nº 05.256.678/0001-53; TRUST CONSTRUTORA 
LTDA CNPJ Nº 09.027.846/0001-90; SOLO MOVETERRAS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ Nº 12.446.987/0001-51; EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI CNPJ Nº 03.255.805/0001-74; 
RDS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 04.270.857/0001-82: BR SANEAMENTO LTDA CNPJ Nº 
34.356.435/0001-95 por desatendimento ao Instrumento Convocatório. Em cumprimento aos princí-
pios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra 
a deci-são da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado 
na forma dis-posta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo 
nº 2021/112617/SEINFRA, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta 
deci-são pode ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 

João Pessoa, 28 de janeiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.035/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/101547
CHAVE CGM: QXLI-MGLS-GKPU-SEUR
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autori-zada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conheci-
mento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência 
Pública Nº 07.035/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Execução 
dos Servi-ços de Manutenção, Recuperação e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Cons-
trução de Reser-vatório nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Carlos Neves, 
Aruanda e Américo Falcão em João Pessoa/PB – Lote 10. Da análise da documentação oferecida 
pelas partes interessadas e na forma de toda fundamentação exposta nesta Ata, a Comissão Setorial 
de Licitação decide e julga HABILITADA a empresa: CONSTRUTORA ECON EMPREENDIMENTOS 
E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 01.275.877/0001-58 e declara inabilitadas as empresas LRM 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME CNPJ Nº 07.750.950/0001-82 e TRUST 
CONSTRUTORA LTDA CNPJ Nº 09.027.846/0001-90, por desatendimento ao Instrumento Convo-
catório. Em cumpri-mento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas 
para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a ser pro-cessado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 
8.666/93, estando os autos do Pro-cesso nº 2021/101547/SEINFRA, disponibilizados a partir da 
data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.
joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 

João Pessoa, 28 de janeiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA   

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 07.010/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/103887
CHAVE CGM: G6W2-3LR3-YFKO-GP4G
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autori-zada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público, que, conforme 
processo ad-ministrativo Nº. 2021/103887 da SEINFRA, referente a Tomada de Preço nº 07.010/2021, 
e nos ter-mos da legislação vigente, foi declarado DESERTA por não comparecem interessados ao 
certame, a referida licitação, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia 
para Constru-ção da Rotatória da Interseção da Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua Abelardo 
Targino da Fonse-ca, Bairro do Geisel em João Pessoa/PB, prevista para a abertura no dia 31 de 
janeiro de 2022 às 10h, na cidade de João Pessoa-PB.

João Pessoa, 31 de janeiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.002/2022/SEINFRA
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.025/2021/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ 11.306.141/0001-53
OBJETO: Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e 

Drenagem em Diversos Bairros, na Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Mumbaba: Rua Cidade de 
Santa Inês, Rua Cidade de Marizópolis / Bairro Cidade Universitária: Rua João Batista de Carva-
lho Moura / Bairro Mangabeira VI: Rua Filomena Trigueiro e Rua Cel. Pedro Gonzaga de Lima).

VALOR TOTAL: R$ 1.285.510,11 (UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, QUI-
NHENTOS E DEZ REAIS E ONZE CENTAVOS.

Classificação Funcional: 11000.11107.15.451.5099.111063– SISTEMA VIÁRIO 
Natureza da despesa: 44.90.51 Obras e Instalações
Fonte de Recursos: FR                    FR STN
                                  0.1.00               1001 Próprios
                                  0.1.92            1920   Recursos de Operações de crédito- Recursos do 

Exercício Corrente
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP / Adriano de Medeiros Iglesias /Kanova 

Enge-nharia e Construções Ltda.
DATA DA ASSINATURA: 31/01/2022 

João Pessoa, 31 de janeiro de 2022. 
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.008/2020
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.011/2021 – Execução dos Serviços de  Implantação de 

Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa/PB, nas Ruas: 
CIDADE DE REMÍGIO, CIDADE DE BOM SUCESSO, CIDADE DE SÂO MIGUEL DE TAIPU, 
CIDADE DE MARI – LOTE 11.

CONTRATANTE: Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: ANTUNES ENGENHARIA LTDA..
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo a Prorrogação do Prazo de Execução e Contratual por 

05 (CINCO) meses, perfazendo um Total 11 (onze) meses e o Prazo do Contrato fica igualmente 
Prorrogado por 05 (CINCO) meses, Totalizando 13 (TREZE) meses, com fundamento no art. 57, 
parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93. 

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS:Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e Eduardo Américo Antunes de Oliveira 

/ Antunes Engenharia.
Data da Assinatura: 28/01/2022

João Pessoa, 28 de janeiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.006/2020              
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.008/2021 – Execução dos Serviços de  Implantação de 

Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em Diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/
PB, (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE DE MONTE HOREBE, RUA DAS MACAÍBAS, RUA MO-
TORISTA OLAVO FAUSTINO DE OLIVEIRA E TRAV. CIDADE DE MONTE HOREBE), (BAIRRO 
JARDIM OCEANIA: RUA PROFª ANA LIANZA LOMBARDI E RUA WALDIR BRAGA) – LOTE 09.

CONTRATANTE: Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: ANTUNES ENGENHARIA LTDA..
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo a Prorrogação do Prazo de Execução e Contratual por 

05 (CINCO) Meses, perfazendo um Total 11 (onze) Meses e o Prazo do Contrato fica igualmente 
Prorrogado por 05 (CINCO) Meses, Totalizando 13 (TREZE) Meses, com fundamento no art. 57, 
parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93. 

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e Eduardo Américo Antunes de Oliveira 

/ Antunes Engenharia.
Data da Assinatura: 28/01/2022

João Pessoa, 28 de janeiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.005/2020              
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.009/2021 – Execução dos Serviços de  Implantação de 

Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa/PB, nas Ruas: 
CIDADE SALGADO DE SÃO FÉLIX, CIDADE DE APARECIDA, CIDADE DE PRINCESA ISABEL, 
CIDADE DE CONCEIÇÃO E CIDADE DE BOM  JESUS – LOTE 07.

CONTRATANTE: Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: ANTUNES ENGENHARIA LTDA..
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo a Prorrogação do Prazo de Execução e Contratual por 

05 (CINCO) Meses, perfazendo um Total 11 (onze) Meses e o Prazo do Contrato fica igualmente 
Prorrogado por 05 (CINCO) Meses, Totalizando 13 (TREZE) Meses, com fundamento no art. 57, 
parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93. 

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e Eduardo Américo Antunes de Oliveira 

/ Antunes Engenharia.
Data da Assinatura: 28/01/2022

João Pessoa, 28 de janeiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2022

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 00001/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
JURÍDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JUAZEIRINHO – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 96.000,00

Juazeirinho - PB, 10 de Janeiro de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
JURÍDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JUAZEIRINHO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 00001/2022. 
DOTAÇÃO: 02.180 – SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE 
PESSOAS 04 122 0002 2162 – ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO 
DE PESSOAS 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até 10/01/2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT 
Nº 00008/2022 - 10.01.22 - CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 96.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

nida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material de limpeza. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Junco do Seridó - PB, 31 de Janeiro de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Serviços de manutenção de veículos. 
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 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.
juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 31 de Janeiro de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
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: FARDAMENTO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA-
LECIMENTO DE VINCULOS –SCFV; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: S&M–INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS L - R$ 
17.400,00.

Lagoa Seca - PB, 26 de Janeiro de 2022
FÁBIO RAMALHO DA SILVA 

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: FARDAMENTO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE-
CIMENTO DE VINCULOS –SCFV. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00015/2022. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PROPRIOS. VIGÊNCIA: até 27/04/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00020/2022 - 27.01.22 - S&M-
-INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS L - R$ 17.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua Projetada, s/n - Vila Nova Descoberta - Logra-

douro/PB, um galpão para melhor funcionamento e funcionalidade das atividades desenvolvidas 
pela Secretaria de Educação do Município de Logradouro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00003/2022. RECURSOS PRÓRIOS / OUTROS - Dotação consignada no 
orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LOGRADOURO e JACIELE DA CRUZ BEZERRIL - R$ 10.200,00 (Dez Mil e Duzentos Reais) - CT 
Nº 00015/2022 – 26.01.2022.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00003/2022
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00003/2022, 
que objetiva: Locação do imóvel situado na Rua Projetada, s/n - Vila Nova Descoberta - Logradouro/
PB, um galpão para melhor funcionamento e funcionalidade das atividades desenvolvidas pela Se-
cretaria de Educação do Município de Logradouro/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: JACIELE DA CRUZ BEZERRIL - R$ 10.200,00 (Dez Mil e Duzentos Reais

Logradouro - PB, 26 de janeiro de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00004/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00004/2022, 
que objetiva: Aquisições de EPIs e materiais de prevenção para melhor funcionamento das escolas da 
rede municipal de ensino de Logradouro/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: R C DOS SANTOS ARMARINHO ME - R$ 8.345,00 – Oito Mil Trezentos e Quarenta 
e Cinco Reais e MARIA DA CONCEIÇÃO MEIRELES PRIMO DE BARROS – R$ 7.860,00  - Sete 
Mil Oitocentos e Sessenta Reais.

Logradouro - PB, 28 de janeiro de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00005/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00005/2022, 
que objetiva: Aquisição de medicamentos de forma emergencial para atender as necessidades da 
Administração Municipal enquanto se realiza procedimento licitatório ; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS, 
MÉD. E HOSPITALARES LTDA- R$ 17.440,50 – Dezessete Mil Quatrocentos e Quarenta Reais 
e Cinquenta Centavos.

Logradouro - PB, 31 de janeiro de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00006/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00005/2022, 
que objetiva: Aquisições de TESTES TIPO WSAB e MÁSCARAS DESCARTÁVEIS para melhor 
atender as necessidades da população do município de Logradouro, conforme as necessidades 
da Secretaria de Saúde ; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- R$ 13.115,00 – SAÚDE MÉDICA 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Logradouro - PB, 31 de janeiro de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00007/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00007/2022, 
que objetiva: Aquisições de materiais hospitalares para suprir as necessidades emergenciais da 
Secretaria de Saúde, enquanto se realiza procedimento licitatório ; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTDA- R$ 8.032,76 – Oito Mil Trinta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos

Logradouro - PB, 31 de janeiro de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de materiais hospitalares para suprir as necessidades emergenciais da 
Secretaria de Saúde, enquanto se realiza procedimento licitatório. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00007/2022. RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS - Dotação 
consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 
/ 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e R$ 8.032,76 – SAÚDE DENTAL 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - CT Nº 00019/2022 – 31.01.2022.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de EPIs e materiais de prevenção para melhor funcionamento das escolas 
da rede municipal de ensino de Logradouro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00004/2022. RECURSOS PRÓRIOS / OUTROS - Dotação consignada no orçamento vigen-
te - Elemento de despesa - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e R C DOS SANTOS 
ARMARINHO ME - R$ 8.345,00 – Oito Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais - CT Nº 00015/2022 
– 28.01.2022 e MARIA DA CONCEIÇÃO MEIRELES PRIMO DE BARROS – R$ 7.860,00  - Sete 
Mil Oitocentos e Sessenta Reais – CT Nº 00016/2022 – 28.01.2022

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de medicamentos de forma emergencial para atender as necessidades da 
Administração Municipal enquanto se realiza procedimento licitatório. FUNDAMENTO LEGAL: Dis-
pensa de Licitação nº DP00005/2022. RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS - Dotação 
consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo / 
3.3.90.32.01 - Bens/Material para Distribuição . VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e R$ 17.440,50 – FARMAGUEDES COM. 
DE PROD. FARMACÊUTICOS, MÉD. E HOSPITALARES LTDA - CT Nº 00017/2022 – 31.01.2022.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de TESTES TIPO WSAB e MÁSCARAS DESCARTÁVEIS para melhor 
atender as necessidades da população do município de Logradouro, conforme as necessidades da 
Secretaria de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00006/2022. RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento 
de despesa - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo / 3.3.90.32.01 - Bens/Material para Distribuição 
. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LO-
GRADOURO e R$ 13.115,00 – SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CT 
Nº 00018/2022 – 31.01.2022.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00001/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para conhe-

cimento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00001/2022, que tem 
como objeto: Contratação de empresa especializada para recuperação e manutenção do centro 
de saúde no município de Manaíra/PB, conforme Memorial Descritivo e Orçamento, o Resultado 
do Julgamento da Documentação de Habilitação do referido processo realizado pela comissão de 
licitação. Considerações da Comissão: Todos os  Licitantes foram inabilitados por não cumprir todas 
as exigências do edital: CJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - o licitante Apresentou Prova 
de Inscrição Municipal vencida; Apresentou certidão municipal vencida; apresentou Comprovante 
de FGTS vencido; não apresentou Balanço Patrimonial; não apresentou prestação de garantia; 
Apresentou Atestado de capacidade técnica profissional incompleto; não apresentou declaração 
formal das instalações, aparelhamento e pessoal técnico; não apresentou comprovação de possuir o 
profissional técnico no quadro permanente; não apresentou comprovante de visita; não apresentou 
declaração independente de proposta; não apresentou declaração de inexistência de parentesco; 
não apresentou declaração de inexistência de servidor público; não apresentou declaração de 
visita a obra 02 dias caso vencedor; EOS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - 
apresentou prestação de garantia emitida por instituição não autorizada pela SUSEP (item 8.4.3).  
Em seguida o presidente passou a informar:  Tendo em vista a inabilitação de todos os licitantes 
será concedido o prazo de 08 (oito) dias para apresentação e nova documentação válida, conforme 
o art. 48 da lei 8666/93: § 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas 
forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para 
a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas 
neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.   Dessa forma 
o prazo máximo para apresentação de nova documentação é dia 11/02/2021 ás 10:00hs, data em 
que deverá ocorrer a sessão pública de análise da nova documentação. Os envelopes contendo a 
Proposta de Preços dos licitantes qualificados nesta reunião permanecem lacrados em poder da 
Comissão. Informa ainda aos licitantes que as documentações estão a disposição dos mesmos 
e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o 
que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala da comissão 
de licitação situada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 31 de Janeiro de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 11 de 
fevereiro de 2022, às 08h30, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a Rua 
Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, 
sob menor preço por item. Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de 
fardamentos para serem distribuídos entre os alunos matriculados na rede municipal de educação 
de Nazarezinho-PB, conforme Edital e seus anexos.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.
Nazarezinho, PB, 31 de janeiro de 2022.

Marilda Sarmento Luis
Pregoeira

GABINETE DO PREFEITO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
OBJETO: 
 Contratação de empresa para aquisição parcelada de medicamentos diversos, não padronizados, 

de acordo com a tabela da ABC Farma, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde do Município de Nazarezinho-PB.

VENCEDORES:
FARMÁCIA CLÍNICA LTDA- CNPJ: 10.750.495/0001-20; com o valor de R$ 300.000,00 (trezentos 

mil reais); FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA-ME- CNPJ: 07.241.360/0001-24: com o valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), perfazendo o valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

HOMOLOGO, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o licitante 
vencedor para a assinatura do termo de contrato no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 64, 
caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Nazarezinho, 31 de janeiro de 2022.
MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional.

GABINETE DO PREFEITO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição parcelada de combustíveis com o objetivo 

de atender as necessidades de secretarias do Município de Nazarezinho-PB.
VENCEDOR:
POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI – CNPJ: 17.215.270/0001-12, com o valor 

de R$890.400,00 (oitocentos e noventa mil e quatrocentos reais); Valor global de R$890.400,00 
(oitocentos e noventa mil e quatrocentos reais).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o licitante vencedor para a assinatura do 
termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma 
legal, sob as penalidades da lei.

Nazarezinho, 31 de janeiro de 2022.
MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2022
 A Prefeitura municipal de Olho D’agua-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fara realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 0003/2022, tipo menor preço por item, com objeto Contratação de empresa para 
prestar serviços de confecção de próteses dentarias, atendendo a Portaria nº 1.825/2012 e Portaria nº 
1.670/2019 para o município de Olho D’água-PB, cujo reunião de julgamento das propostas será dia  
15/02/2022, as 14:30horas (horário de Brasília-DF) através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br/18/, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. 

Olho D’água -PB, 31 de Janeiro de 2022
Marilene Tiburtino Leite

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2022
 A Prefeitura municipal de Olho D’agua-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fara realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 0004/2022, tipo menor preço por item, com objeto contratação de empresa 
para aquisição de um trator agrícola, conforme Convenio MAPA n. 892102/2019, cujo reunião de 
julgamento das propostas será dia  15/02/2022, as 15:00horas (horário de Brasília-DF) através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, de acordo com as condições e especificações 
estabelecidas no edital e seus anexos. 

Olho D’água -PB, 31 de Janeiro de 2022
Marilene Tiburtino Leite

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2022
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 0007/2022, do tipo menor preço por item, com o objeto: contratação de empresa 
para prestar serviços de lavagem de veículos do tipo pequeno e grande porte pertencentes ao 
município de Olho D’água-PB, cujo abertura será no dia 15.02.2022 às 15:30 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. 
O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br e www.olhodagua.pb.gov.br. 

Olho D’água-PB, 31 de Janeiro de 2022
Marilene Tiburtino Leite

Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00062/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Piancó-PB
Contratada: C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCAÇÃO – ME – CNPJ nº 44.405.933/0001-34
Objeto: locação de ônibus destinados ao transporte dos estudantes de ensino superior e técni-

cos, matriculados em instituições de ensino da cidade de Patos-PB, durante o exercício de 2022.
Valor R$ 324.720,00 (trezentos e vinte e quatro mil e setecentos e vinte reais).  

Piancó-PB, 31 de Janeiro de 2022. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 21 
de Fevereiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SISTE-
MA DE REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, 
CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.
br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 31 de Janeiro de 2022
OLIVANIO DANTAS REMIGIO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PRO-
TETORES E VÁLVULAS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 
para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal 
nº 125/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 31 de Janeiro de 2022
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO REFERENTE A LOCAÇÃO HORAS MÁQUINAS PESADAS: ESCAVADEIRA 
COM ROMPEDOR HIDRAULICO E TRATOR ESTEIRA D4, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 17 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 
para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal 
nº 125/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 31 de Janeiro de 2022
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO SOB DEMANDA DE GAS LIQUEFEITO 
DE PETRÓLEO - GLP (GAS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13 E P-45, 
CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 18 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão 
pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 125/14; e legislação pertinente, con-
sideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.
br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 31 de Janeiro de 2022
OLIVANIO DANTAS REMIGIO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DE FORMA 
PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ABASTECI-
MENTO DOS VEÍCULOS QUEM COMPOEM A FROTA MUNICIPAL E AGREGADOS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 16 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa 
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 125/14; e le-
gislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. 
E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 31 de Janeiro de 2022
OLIVANIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
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. 
Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09h00min de 01/02/2022 no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 11/02/2022 às 09h01min (horário de 
Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a 
sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, sito a Fazenda 
Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões - PB, Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilões - PB, 31 de janeiro de 2022. 
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS 
DE PETRÓLEO. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 2022. Início da 
fase de lances: 10:50 horas do dia 14 de Fevereiro 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 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 31 de Janeiro de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 006/2021

O Prefeito Municipal de Puxinanã, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e considerando a necessidade de melhor 
adequar o objeto as necessidades admirativas com vistas a melhor atender ao interesse da Admi-
nistração Pública. Determinou a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 0006/2021, que tem por objeto a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS DENTRO 
DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ – PB CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 1070543-22/2020.

ADMINISTRATIVOS. Para fins do disposto no artigo 109, I, “c”, da Lei nº 8.666/93, publique-se.
Puxinanã, 31 de janeiro de 2021. 

Felipe Gurgel Coutinho
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO - EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 007/2021
O Prefeito Municipal de Puxinanã, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e considerando a necessidade de melhor 
adequar o objeto as necessidades admirativas com vistas a melhor atender ao interesse da Admi-
nistração Pública. Determinou a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 0007/2021, que tem por objeto a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ - PB. Para fins do 
disposto no artigo 109, I, “c”, da Lei nº 8.666/93, publique-se.

Puxinanã, 31 de janeiro de 2021. 
Felipe Gurgel Coutinho
Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: TRANSPORTE 
DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE. Abertura da sessão pública: 09:30 horas 
do dia 11 de fevereiro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 31 de janeiro de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00004/2022, para o dia 16 de 

fevereiro de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua João Barbosa da Silva, 
120 - Centro - Queimadas - PB. O adiamento ocorre em virtude de ambos pregoeiros do órgão terem 
sido positivados para COVID 19. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 

Queimadas - PB, 31 de janeiro de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00005/2022, para o dia 10 de 

fevereiro de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua João Barbosa da Silva, 
120 - Centro - Queimadas - PB. O adiamento ocorre em virtude de ambos pregoeiros do órgão terem 
sido positivados para COVID 19. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 

Queimadas - PB, 31 de janeiro de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva: EXE-
CUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Remígio - PB, 31 de Janeiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
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: EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDI-
CO o seu objeto a: SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA - R$ 4.800,00. (REPUBLICADO 
POR INCORREÇÃO)

Remígio - PB, 26 de Janeiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00003/2022. OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 26/01/2022.

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.040 Secretaria de Saúde 
10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 02.110 Fundo Municipal de 
Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção 
Primária 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção 
Especializada (MAC) 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recursos 
15001000 Recursos Livres (Ordinário) 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal. 
VIGÊNCIA: até 10/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 
00003/2022 - 10.01.22 - SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA - R$ 4.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00002/2021. OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. ABERTURA: 17/12/2021 
as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 31/01/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos 

Lei federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em 
reunião que ocorrerá, no dia 16 de Fevereiro de 2022 as 10:00, tendo como objetivo: Aquisição de 
Condicionadores de Ar de 30.000 BTUS; reunião ocorrerá no portal: www.portaldecompraspublicas.
com.br, Informações: prédio sede da Prefeitura Municipal, sediada na R Senador Cabral, 397 – 
Centro; E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br; 

Riachão do Bacamarte - PB, 31 de Janeiro de 2022.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos 

Lei federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em 
reunião que ocorrerá, no dia 16 de Fevereiro de 2022 as 14:00, tendo como objetivo: Aquisição de 
óleos e Filtros Lubrificantes que serão destinadas a manutenção dos veículos da frota municipal; 
reunião ocorrerá no portal: www.portaldecompraspublicas.com.br, Informações: prédio sede da 
Prefeitura Municipal, sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro; E-mail: cplriachaobacamarte@
gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br; 

Riachão do Bacamarte - PB, 31 de Janeiro de 2022.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2022
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 IN00001/2022, que objetiva: Contratação de Empresa para prestação de Serviços Técnicos 
Especializados e Consultoria em Gestão e Contabilidade Pública, consoante às aplicabilidades 
constitucionais e fiscais, com vastos conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade 
aplicada ao setor público – CASP, em obediência ao plano de contas aplicado ao setor público – 
PCASP; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CONPLAN SERV. 
DE CONTABILIDADE E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA - R$ 96.000,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 28 de Janeiro de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de Serviços Técnicos Especializados e 
Consultoria em Gestão e Contabilidade Pública, consoante às aplicabilidades constitucionais e 
fiscais, com vastos conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada ao setor 
público – CASP, em obediência ao plano de contas aplicado ao setor público – PCASP. FUNDA-
MENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Riacho de Santo Antônio: 02.040–SEC.DE PLANJ. E ADMINISTRAÇÃO E REC.
HUMANOS 02040.04.123.1003.2003 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO 
GERAL 02.110–SEC. DA FAZENDA 02110.04.123.1003.2053 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
DE FINANCAS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.35.00.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 
28/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT 
Nº 00004/2022 - 28.01.22 - CONPLAN SERV. DE CONTABILIDADE E PLANEJ. ORÇAMENTARIO 
LTDA - R$ 96.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE CANCELAMENTO

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Inês – PB, torna público o Cancelamento da Tomada de Preços 

nº 00001/2022, para: Contratação de empresa especializada para Conclusão da Construção de 
01 (uma) quadra escolar coberta com vestuário, no município de Santa Inês/PB, conforme Termo 
de Compromisso PAC207819/2014, que estava prevista a disputa para o dia 04 de fevereiro de 
2022 às 10:00 hs/min. Motivo: Razões de Interesse Público. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. 29 
de abril, 96, Centro, Santa Inês - PB.

Santa Inês - PB, 31 de Janeiro de 2022
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00001/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ n° 

36.655.182/0001-86.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina, etanol 

e diesel) e aditivo Arla, para atender as necessidades da frota veicular, a serviço das Secretarias 
Municipais e Gabinete do Prefeito, para transporte e manutenção das atividades deste Município 
até 31 de dezembro de 2022, conforme edital e seus anexos.

VALOR GLOBAL: R$ 1.153.300,00 (um milhão, cento e cinquenta e três mil, trezentos reais), 
vencendo no seguinte item: 1, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/01/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 13 de janeiro de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00002/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ n° 02.783.889/0001-56.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina, etanol 

e diesel) e aditivo Arla, para atender as necessidades da frota veicular, a serviço das Secretarias 
Municipais e Gabinete do Prefeito, para transporte e manutenção das atividades deste Município 
até 31 de dezembro de 2022, conforme edital e seus anexos.

VALOR GLOBAL: R$ 1.979.700,00 (um milhão, novecentos e setenta e nove mil, setecentos 
reais), vencendo nos seguintes itens: 2, 3, 4, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/01/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 13 de janeiro de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00003/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: TOP PEÇAS LTDA - EPP, CNPJ n° 01.184.984/0001-70.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina, etanol 

e diesel) e aditivo Arla, para atender as necessidades da frota veicular, a serviço das Secretarias 
Municipais e Gabinete do Prefeito, para transporte e manutenção das atividades deste Município 
até 31 de dezembro de 2022, conforme edital e seus anexos.

VALOR GLOBAL: R$ 10.820,00 (dez mil, oitocentos e vinte reais), vencendo no seguinte item: 
5, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/01/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 13 de janeiro de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2022
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL 

INFANTIL DE SANTA RITA/PB, DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR DE PROPOSTA 
N° 08694.222000/1210-05 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

A Pregoeira Oficial do Município de Santa Rita, PB, torna público que está suspenso tempora-
riamente o Pregão Eletrônico, em epígrafe, em razão do deferimento de impugnação apresentada 
pela empresa CASA HOSPITALAR IBIPORÃ LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 10.769.989/0001-56. A 
continuidade do procedimento licitatório será divulgada através dos meios utilizados anteriormente.

Santa Rita/PB, 28 de janeiro de 2022.
Valquiria Silva de Araujo
Pregoeira Oficial - PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 08:30 horas do 
dia 14 de Fevereiro de 2022, por meio do site www.portaldecompras publicas.com.br, licitação mo-
dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, 
VISANDO A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁ-
RIO, PRESTADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes.
santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www. portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 31 de Janeiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, torna público o resultado da abertura de propostas, refe-

rente a Tomada de Preço, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PAVIMENTAÇÃO 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.

- B&F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA
Valor: R$ 1.052.821,83 (um milhão, cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta 

e três centavos).
- KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Valor: R$ 1.066.898,96 (um milhão, sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e 

noventa e seis centavos).
Proposta vencedora do certame:
B&F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA
Valor: R$ 1.052.821,83 (um milhão, cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta 

e três centavos).
Santa Rita - PB, 31 janeiro de 2022.

MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, MINI TRIO, PALCO, TABLADO, 
GERADORES, DISCIPLINADORES, TENDAS, ARQUIBANCADAS, ENTRE OUTROS, PARA 
ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA, PB. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, Decreto Municipal nº 38, de 2017 e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 021/2021, que objeti-

va: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, MINI TRIO, PALCO, TABLADO, GERADO-
RES, DISCIPLINADORES, TENDAS, ARQUIBANCADAS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, 
PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 32.247.659/0001-33
Valor R$: 3.870.350,00

Santa Rita - PB, 31 de janeiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2022
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 IN00001/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO NO ACES-
SORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO QUE ENVOLVAM A CONTRATANTE 
ATÉ SUA FINALIZAÇÃO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS - R$ 48.000,00.

São João do Tigre - PB, 10 de Janeiro de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Pedro 

Feitosa, 06 - Centro – São João do Tigre - PB, às 08H30MIN HORAS DO DIA 07 DE MARÇO DE 
2022, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA 
TIPO 2, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE/PB, NOS TERMOS DO PROJETO 
BÁSICO E ESCOPO DO PROJETO ARQUITETÔNICO QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE 
INSTRUMENTO, E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103953-1. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: sjtigre@hotmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 31 de Janeiro de 2022.
ZENON FLORENCIO LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO NO ACES-
SORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO QUE ENVOLVAM A CONTRATANTE 
ATÉ SUA FINALIZAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 01.010 SECRE TARIA DE AD-
MINISTRACAO – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO 
GERAL – 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 00701/2022 - 10.01.22 - JOHNSON 
ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - R$ 48.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas/PB, torna público que está realizando licita-

ção sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior percentual de desconto, para: Aquisição de 
equipamentos e material permanente destinado a Secretaria Municipal de Saúde de São José de 
Espinharas-PB, conforme a Proposta de aquisição de equipamento/ material permanente N°. da 
Proposta: 11418.606000/1210-01. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:25 horas 
do dia 14/02/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 14/02/2022. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal de N° 019/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas – PB.

São José de Espinharas - PB, 31 de Janeiro de 2022
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviços de Pavimentação e Drenagem da 
Rua Antônio Apolinario e interseção com a BR 104/PB, conforme Contrato de Repasse 1065775/2019 
(SINCOV 889213), Junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional. Conforme Termo de Referência. 
Fund. Legal: Tomada de Preços nº 00004/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00059/2021 - Oliveira Cunha Serviços e Construções 
Eireli - Apostila 01 - acréscimo de 0,02% - equivalente a R$ 376.032,20. O valor consolidado passa 
para R$ 376.120,93. ASSINATURA: 28.01.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica o cancelamento da sessão pública 

das 14:00 horas do dia 01 de Fevereiro de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas 
a Tomada de Preços nº 0001/2022, que objetiva: Contratação de empresa do ramo pertinente 
destinada a execução da obra de construção de Creche Municipal, no Município de Solânea/PB. 
Justificativa: erro nas planilhas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no seguinte endereço - Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB. Telefone: (083) 3363–1285. 
E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 28 de Janeiro de 2021
FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00002/2022, para o dia 08 de 

Fevereiro de 2022 às 15:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pernambuco, S/N - 
Centro - Solânea - PB. Em virtude de correções no edital. Edital retificado e demais Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3363-1285. 
E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 28 de janeiro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00003/2022, para o dia 08 de 

Fevereiro de 2022 às 16:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pernambuco, S/N - 
Centro - Solânea - PB. Em virtude de correções no edital. Edital retificado e demais Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3363-1285. 
E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 31 de janeiro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A
Esportes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00004/2022, para o dia 11 de 

Fevereiro de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pernambuco, S/N - 
Centro - Solânea - PB. Em virtude de correções no edital. Edital retificado e demais Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3363-1285. 
E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 31 de janeiro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM. LICITANTE DECLARADO 

VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVI-
COS E LOCACOES LTDA - Valor: R$ 216.616,16. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Joao Ferreira 
da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 17 de Janeiro de 2022
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transporte das equipes de saúde da Sede do Município para Zona Rural e vice e versa, conforme 
itinerário definido pela Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. Edital: http://www.umbuzeiro.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 27 de Janeiro de 2022
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00001/2022
A Prefeitura Municipal de Umbuzeiro manifesta o interesse em obter propostas adicionais de 

eventuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21, 
que objetiva: Contratação de empresa de construção civil, para execução dos serviços de construção 
da Sede do Conselho Tutelar e de Banheiros Públicos do Município de Umbuzeiro – PB. O inte-
ressado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido 
junto a Comissão de Licitação, sediada na Av Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, ou 
acessando: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br. A referida comissão estará recebendo as propostas 
até o dia 04 de Fevereiro de 2022, nos horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser 
encaminhadas também pelo e-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478.

Umbuzeiro - PB, 01 de Fevereiro de 2022
ALCEU DA COSTA LIMA
Agente de Contratação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022
PROCESSO Nº 19.000.009428.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MER-
CEARIA, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 14/02/2022 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 22-00105-5  
    João Pessoa, 31 de janeiro de 2022.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 08.301.673/0001-93

Registro no MTE nº 019.000.98171-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa, no uso 
de suas atribuições estatutárias, convoca a Categoria dos Trabalhadores em Educação do Município 
de João Pessoa, na forma do artigo 9º combinado com artigo 8º - §1º do Estatuto do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa para Assembleia Geral, no próximo dia 
04 (quatro) de fevereiro de 2022, às 09:30h, que realizar-se-á no ambiente virtual da plataforma 
Zoom, inscrições pelo formuláriohttps://forms.gle/BTvBZrLsoma8WQTq8, também disponível nas 
redes sociais  e site do sindicato (sintemjp.org.br),com a seguinte pauta:

• Campanha Salarial
João Pessoa, 28 de janeiro de 2022.

Valdegil Daniel de Assis
Presidente

ELIZABETH PRODUTOS CERÂMICOS LTDA.
CNPJ/ME nº 08.568.537/0001-64

NIRE 2520005183.1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARAREUNIÃO DE SÓCIOS

Ficam convocados os sócios da Elizabeth Produtos Cerâmicos Ltda., sociedade empresária 
limitada, com sede na Cidade de Pedra Lavrada, Estado da Paraíba, no Sítio Canta Galo, s/n, Zona 
Rural, CEP 58180-000(“Sociedade”), nos termos das disposições legais aplicáveis,a reunirem-se 
em Reunião de Sócios a ser realizada, em primeira convocação, no dia 08 de fevereiro de 2022, 
às 15:00 horas, ou em segunda convocação, às 15:30 horas do mesmo dia,na sede da Sociedade, 
a fim de deliberarem acerca das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i)ratificação da 
formalizaçãoda baixa e cancelamento da alienação fiduciária das quotas da Sociedade, em razão 
da celebração do Distrato Parcial do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas e 
Outras Avenças, celebrado em 8 de fevereiro de 2021 pelos sócios da Sociedade; e (ii) ratificação 
da 40ª alteração contratual da Sociedade.

Pedra Lavrada, 28 de janeiro de 2022.
______________________________ ______________________________

           José Nilson Crispim Júnior  George Henriques Crispim
                  Diretor-Presidente  Diretor Geral de Operações

HIDRA MINERAÇÃO LTDA.
CNPJ/ME nº 01.368.615/0001-38

NIRE 25200293193
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARAREUNIÃO DE SÓCIOS 

Ficam convocados os sócios da Hidra Mineração Ltda., sociedadeempresárialimitada, com 
sede na Rodovia PB 018 – KM 01, cidade de Conde, Estado da Paraíba, CEP 58.322-000(“Socie-
dade”), nos termos das disposições legais aplicáveis,a reunirem-se em Reunião de Sócios a ser 
realizada, em primeira convocação, no dia 07 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas, ou em segunda 
convocação, às 10:30 horas do mesmo dia,na sede da Sociedade, a fim de deliberarem acerca 
das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i)formalizaçãoda baixa e cancelamento 
da alienação fiduciária das quotas da Sociedade, em razão da celebração do Distrato Parcial do 
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas e Outras Avenças celebrado em 8 de 
fevereiro de 2021 pelos sócios da Sociedade; e (ii) alteração do contrato social da Sociedade em 
razão da deliberação do item “i”, se aprovada.

Conde, 28 de janeiro de 2022.
______________________________                 ______________________________
       José Nilson Crispim Júnior  George Henriques Crispim
               Diretor-Presidente  Diretor Geral de Operações

JOSÉ NILSON CRISPIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/S LTDA.
CNPJ/ME nº 09.290.489/0001-58

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARAREUNIÃO DE SÓCIOS 
Ficam convocados os sócios da José Nilson Crispim Administração e Participação S/S Ltda., 

sociedadesimples limitada, com sede na Rua Capitão José Rodrigues do Ó, 870 – Distrito Industrial de 
João Pessoa – PB – CEP: 58.082-060(“Sociedade”), nos termos das disposições legais aplicáveis,a 
reunirem-se em Reunião de Sócios a ser realizada, em primeira convocação, no dia 07 de fevereiro 
de 2022, às 12:00 horas, ou em segunda convocação, às 12:30 horas do mesmo dia,na sede da 
Sociedade, a fim de deliberarem acerca das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i)
formalizaçãode baixa e cancelamento da alienação fiduciária das quotas da Sociedade, em razão 
da celebração do Distrato Parcial do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas e 
Outras Avenças, celebrado em 8 de fevereiro de 2021, pelos sócios da Sociedade; e (ii) alteração 
do Contrato Social da Sociedade em razão da deliberação do item “i”, se aprovada. 

João Pessoa, 28 dejaneiro de 2022.
______________________________ ______________________________
      José Nilson Crispim Júnior George Henriques Crispim
          Diretor-Presidente Diretor Geral de Operações

Notificação extrajudical.
Notificante: LUIZ FLORENTINO DE SOUZA FILHO

Notificado: Oi – Telemar Norte
Em consonância com oficio protocolado ao notificado na data de 14/07/2021, na qualidade 

de proprietário do imóvel Rua Carp Jair Alves dos Santos , 201 – lote 148 e 163  da quadra 491 
-  Loteamento Nossa Senhora da Penha, nesta Capital, inscrito na PMJP 155361, confrontante ao 
imóvel do notificante sito à  Rua Carp João Jose Seabra, s/n – Penha, Nesta Capital, por estar em 
desacordo com a Lei n. 2.102, de 31.12.1975, Anexo 09, folha 01 do Código de Urbanismo e Portaria 
Normativa CER n 01/87, de 27.10.1987, processo 2020/102908, por edificação com recuo lateral 
térreo inferior a 2,00m, numa extensão superior a 50% da divisa lateral. Podendo nos termo do § 
2º do art 213, impugnar fundamentalmente o pedido de retificação, no prazo legal de 15dias. Nos 
termo do art 4º do art 213 da Lei n. 6015/73, a falta de impugnação no prazo da notificação, resulta 
na presunção legal de anuência do confrontes ao pedido de retificação e aceitação junto a PMJP.

Notificação extrajudical.
Notificante: LUIZ FLORENTINO DE SOUZA FILHO

Notificado: Claro S.A.
Em consonância com oficio protocolado ao notificado na data de 14/07/2021, na qualidade de 

proprietário do imóvel Rua Carp João Jose Seabra, s/n – lote 82 quadra F-491 Loteamento Nossa 
Senhora da Penha, Nesta Capital  - inscrito na PMJP 120664, confrontante ao imóvel do notificante 
sito à  Rua Carp João Jose Seabra, s/n – Penha, Nesta Capital, por estar em desacordo com a Lei 
n. 2.102, de 31.12.1975, Anexo 09, folha 01 do Código de Urbanismo e Portaria Normativa CER 
n 01/87, de 27.10.1987, processo 2020/102908, por edificação com recuo lateral térreo inferior a 
2,00m, numa extensão superior a 50% da divisa lateral. Podendo nos termo do § 2º do art 213, 
impugnar fundamentalmente o pedido de retificação, no prazo legal de 15dias. Nos termo do art 4º 
do art 213 da Lei n. 6015/73, a falta de impugnação no prazo da notificação, resulta na presunção 
legal de anuência do confrontes ao pedido de retificação e aceitação junto a PMJP.

A empresa CALCULO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, portadora do 
CNPJ:13.037.826/0001-77, sediada na RUA VALDEMAR GALDINO NAZIAZENO, N° 1726 CASA 
N° 101  BAIRRO: JOÃO PAULO II JOÃO PESSOA - PB, neste ato representado pela sua sócia a 
Sra.SAMARA LIMA LUCENA LEAL, brasileira, casada, maior, empresária, residente e domiciliada 
na Avenida Marechal Floriano Peixoto, N° 5255 Bairro: Serrotão Campina Grande-PB, Portadora 
do RG: 1.917.907 — SSDS/PB e do CPF: 011.409.054-81. Proprietária de 02 casas residenciais 
geminadas,edificadas no lote de terreno própriode n° 128 da quadra 165 do loteamento Cidade 
Sul I, situadas na Rua Professor Semeão Freire de Araújo, SN Bairro Gramame João Pessoa – 
PB. Lote terreno registrado no cartório Carlos Ulyssessob a matrícula 202.792 e Cadastrado na 
Prefeitura Municipal de João Pessoa sob a localização cartográfica de n° 58.165.0128.0000.000, 
cita a confrontante do lado direito do terrenoa Sra. ADEISIANE VALERIO DE OLIVEIRA, brasileira, 
maior, portadora do CPF: 025.328.734-00, residente e domiciliada na Rua João da Costa Silva, SN 
Bairro Mangabeira João Pessoa –PB, proprietária do lote de terreno próprio de n° 138 da quadra 
165 do loteamento Cidade Sul I, situadas na Rua Professor Semeão Freire de Araújo, SN Bairro 
Gramame João Pessoa – PB.Cadastrado na Prefeitura Municipal de João Pessoa sob a localização 
cartográfica de n° 58.165.0138.0000.000, que a mesma não foi localizada no endereço acima, para 
saber se a confrontanteNADA TENHA A SE OPORa regularização da construção das 02 casas 
gemidas, onde foi executada a instalação hidráulica da cozinha e área de serviço no muro que faz 
divisão com seu lote de terreno.Onde foi protocoladojunto a Prefeitura Municipal de João Pessoao 
processo da regularização da construção sob o n° 2021/084182.

A (Estação Bar e eventos) com CPF/CNPJ: 43.913.674/0001-90, torna público que em (26/01/2022) 
deu entrada no processo de nº 291.065.252.228, requerendo a licença de (Licença de operação: 
Empreendimentos Comerciais e de Serviços) da  Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária 
de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G para (Bares e outros estabelecimentos espe-
cializados em servir bebidas, com entretenimento) especificando Área: 1.440,00m², Rua: Consul 
Joseph Noujaim Habib Nacad, nº 300, Bairro: Catolé, Campina Grande.  

EU, AMANDA BORBA CAVALCANTI DE QUEIROGA, CPF: 081.662.844-05, VENHO POR MEIO 
DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) A 
LICENÇA PRÉVIA DE Nº 008/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR, 
LOCALIZADAO NA AV. GOVERNADOR ANTÔNIO DA SILVA MARIZ, Nº 601, ST. 46; QD. 300; 
LT. 1459, PORTAL DO SOL, NESTA CAPITAL.

LAVIE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI torna público que REQUEREU da 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente  a LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO para CONSTRU-
ÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL (SALAS COMERCIAL NO PAVIMENTO TERREO) situado à 
AV.SANTA CATARINA N°300 BAIRRO DOS ESTADOS –JOÃO PESSOA-PB.

BRUNO TORRES DE ALMEIDA DONATO,CPF:053.372.294-27, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação 
para Habitação de Residência Unifamiliar, situadono Condomínio Bosque de Intermares, Quadra 
A, Lote 34, Amazônia Park– Cabedelo/PB.


	1 - Primeiro
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Paraiba
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Cultura
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Politicas
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Economia
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Esportes
	Pag 21
	Pag 22
	Pag 23
	Pag 24

	7 - Publicidades

