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Políticas

PB chega à marca de meio
milhão de casos de Covid

Estado reduz tempo
para promoções de
praças e autoriza
processo seletivo
Governador João Azevêdo
encaminhou projeto de lei à
Assembleia que reduz o tempo das promoções de 10 para
sete anos na PM. Além disso,
liberou a realização de seleção
interna para 190 vagas e assegurou 137 promoções.
Página 13

Apenas ontem, o estado registrou mais 4.867 pacientes infectados. Página 5
Foto: Roberto Guedes

Geral
Governo vai destinar
R$ 747 mil a hospital
municipal de São
João do Rio do Peixe
Secretaria de Estado da
Saúde firmou convênio com a
Prefeitura do município que
irá permitir a ampliação de
serviços, como a realização de
cirurgias de pequeno porte, desafogando o Hospital Regional
de Cajazeiras.
Página 3

Situação de açudes garante segurança hídrica
Mais de 50% dos reservatórios do estado estão com nível de água adequado e asseguram abastecimento por dois anos. Página 8
Foto: Reprodução

Economia

n “As gírias produzem o constante

movimento de nosso idioma, se
adaptando à cultura e ao contexto
histórico (...).”

Rui Leitão

Página 2

n “Estamos na era do

empreendedorismo criativo,
facilitado pela economia digital e
os avanços das telecomunicações.”
Regina Amorim

Página 17

Aposentados do INSS
não precisarão mais
realizar a prova de
vida presencial
Governo federal publicou
ontem portaria com novas regras para o procedimento, que
agora passa a ser feito de forma
automática, a partir do cruzamento de bases de dados públicas. Medida atinge 36 milhões
de pessoas.
Página 17

Doação de órgãos beneficia mais cinco pacientes
Foto: Secom-PB

Hospital de Emergência e Trauma
de Campina Grande realizou a primeira
captação do ano na unidade.
Página 6

Morre o cineasta Eliézer Rolim
Natural de Cajazeiras, Rolim também se destacou como diretor de teatro e esteve
à frente do premiado espetáculo “Como nasce um cabra da peste”. Página 12

FEVEREIRO ROXO
MÊS DE VISIBILIDADE PARA O LÚPUS,
ALZHEIMER E FIBROMIALGIA.

A COMUNICAÇÃO
SALVA VIDAS

Desvio de verba pública
Polícia Federal deflagra operação para
investigar superfaturamento na compra
de máscaras em Princesa Isabel.
Página 7

Esportes
Raphinha foi o
destaque do Brasil
na goleada por
4 a 0 contra o
Paraguai, pelas
Eliminatórias,
na última
quarta-feira.
Página 23

A covid em números
CASOS
NA PARAÍBA

MORTES

504.194

vacinas aplicadas

9.738

6.583.384

RECUPERADOS

373.999

NO BRASIL

25.634.781 628.356 363.827.251 22.464.029

NO MUNDO

381.683.860 5.688.629 10.121.312.628 ------------Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker
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Editorial
O desatino em cartaz
Se tomarmos o Brasil como um teatro, observaremos que, no seu imenso palco, de tudo um pouco é encenado, diariamente. Entram em cartaz,
por exemplo, as comédias, como também os espetáculos que tematizam
as experiências que fazem a vida valer a pena ser vivida, como as descobertas científicas aplicadas à medicina e as manifestações de solidariedade entre as pessoas.
No entanto, de sã consciência, ninguém pode negar que as tragédias
ocupam, hoje, uma parte significativa da agenda desta casa de espetáculos que aqui, metaforicamente, batizamos de Brasil. Calamidades provocadas por desordens naturais - cuja causa é a ação humana -, e brutalidades oriundas da insensatez, da ambição, da intolerância e até mesmo de
um certo niilismo.
Entremezes - cujos pontos culminantes de seus enredos são, entre outras formas de barbárie, os latrocínios, as brigas de trânsito e a violência de
gênero – estão ocupando, diária e progressivamente, largo espaço na agenda cultural, seja no jornal, no rádio e na televisão, seja nas redes sociais e
nos bate-papos presenciais, nas esquinas das ruas ou nas mesas dos bares.
Há uma legião de atores e atrizes desabrigados porque suas moradias
foram destruídas pelas enchentes que sobrevieram às fortes chuvas que
caem em uma extensa parte do território nacional. Outra numerosa trupe está nos cemitérios ou ocupa clínicas e hospitais, adoecida pela pandemia de coronavírus ou maltratada por balas, facas, murros, sossega-leões
e pontapés.
Vejamos o espetáculo curto mais recente que traumatizou a plateia
nacional, cujo coração ainda emana algum sentimento: o execrável assassinato, a pauladas, do imigrante congolês Moïse Kabagambe, de 24
anos, ocorrido, esta semana, no Rio de Janeiro. Apenas um exemplo a
mais das atrocidades que, em maior ou menor grau, indignam as pessoas que querem a paz.
O Brasil precisa dar um basta neste teatro de barbaridades que desconcertaria até mesmo o mais radical admirador de Martin Esslin. É preciso impedir que a desesperança continue incentivando as pessoas a conceberem a vida como um espetáculo no qual a existência não desempenha
qualquer papel de valor. É imperativo que se retire de cartaz a farsa que
dissemina o ódio.

Artigo

Ramalho Leite

ramalholeite@uol.com.br | Colaborador

Porque o trem parou em Bananeiras (3)
Homem do norte, Epitácio Pessoa
conhecia o problema das secas e transformou a Inspetoria Federal de Obras
Contra Secas ( IFOCS) na ferramenta
permanente de criação de instrumentos que permitissem a convivência com
a estiagem. A saída de Epitácio do Governo foi um desastre para a região que
o viu nascer. Seu sucessor, Artur Bernardes, cuidou logo de extinguir a chamada “Caixa das Secas”, uma verba especial
para obras de recursos hídricos. Para comandar aquele órgão, Epitácio chamara
de volta o engenheiro Arrojado Lisboa
e este deu grande contribuição às obras
de açudagem, irrigação e outras correlatas. Nessa época foi delimitado a região que passaria a se chamar Nordeste.
Entregue ao IFOCS, a ferrovia que dava
acesso a Bananeiras e pretendia chegar
a Picuí para ligar a Paraíba com a região
seca do Rio Grande do Norte foi atingida pela falta de verba e parou em Bananeiras por volta de 1925.
A partir de 1949/50, no governo do
marechal Eurico Gaspar Dutra, voltouse a falar em ferrovias. O trecho Independência (Guarabira)/Picuí, que tivera como terminal, até então, a estação
de Bananeiras, foi entregue à construtora Nobrega & Machado, empresa natalense fundada em 1948. Entre os sócios,
além dos irmãos Nóbrega (Milton, William e Waldemar) estava o engenheiro
Vouban Bezerra de Faria que após 64 viria a ser nomeado prefeito de Natal. Dividido em dois contratos, uma segunda
parte da construção foi entregue ao Exército, cujo Grupamento de Engenharia e
Construções instalou-se em Bananeiras,
na sede da prefeitura, gentilmente cedida pelo prefeito de então.
Essas novas obras já eram por conta da Rede Ferroviária do Nordeste que
encampou a Great Western a partir de
1951, mas por pouco tempo, uma vez
que em 1957 surgiria a Rede Ferroviária Federal vinculada ao Ministério da
Viação e Obras Públicas. Lembro bem
que não havia máquinas nesses serviços.
Um aterro imenso construído na saída
de Bananeiras foi todo ele erigido com a
ajuda de jumentos que, pacientemente,

subiam a desciam a montanha de terra,
sob as ordens de engenheiros e tangedores que visavam alcançar o nível necessário para a fixação da linha férrea.
Uma rua de Bananeiras foi seccionada
e ainda hoje, parte de seus moradores
moram “do lado de lá do corte”. Um viaduto foi construído e, depois, tudo isso
ficou abandonado na hora em que mandaram paralisar os serviços.
Mas foi com o mesmo presidente Dutra que começou a mudança de rumo da
política de transportes no Brasil. A prática de incentivos fiscais favoreceu a
implantação de indústrias estrangeiras
entre nós. O presidente Juscelino Kubitscheck e o seu plano de metas pretendiam
alcançar trinta objetivos incluídos em
cinco itens: energia, transporte, indústria, educação e alimentação. A meta de
transportes anunciava a implantação de
uma rede de estradas. Não houve qualquer referência a ferrovias. Por uma razão muito simples: o petróleo barato fez
o governo optar pelo transporte rodoviário. A partir de então, não se falou
mais em trens.
Petróleo barato, indústria estrangeira sob incentivos fiscais, início da fabricação de automóveis em solo brasileiro e
a implantação de uma rede de rodovias,
levaram as ferrovias ao esquecimento.
Coube aos militares, desativar milhares
de quilômetros de ferrovias. Por isso o
trem parou em Bananeiras.
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As gírias nos anos sessenta

Acredito que as gírias passaram a se
tornar uma expressão própria dos jovens
a partir dos anos 60. O espírito de mudança que tomava conta do mundo estimulava a criação de uma linguagem juvenil
que diferenciasse do vocabulário formal,
encontrado nos dicionários. Era a necessidade também de estabelecer uma comunicação em grupo que identificasse os novos costumes e formas de pensar, muitas
vezes produzidas com toques de humor e
irreverência. Talvez seja até uma maneira de dificultar a compreensão da comunicação de quem não faz parte do grupo,
garantindo segredos e preservando privacidade.
Algumas dessas gírias caíram em desuso, mas outras continuam sendo pronunciadas até hoje. Ganharam espaço nos
dicionários, porque deixaram de ser palavras da “moda”, ultrapassaram as gerações que as criou. A gíria é uma forma
diferente de dizer alguma coisa. Através
dela as pessoas mostram identidade com
o grupo a que pertencem.
No meu tempo de adolescência, ficávamos felizes quando alguma garota nos
achava “um pão”, era o jeito moderno de
dizer que um rapaz era bonito, atraente.
Para nós, a menina que chamava a atenção pela beleza estética era um “brotinho”
e se tornava mais encantadora se tivesse “um papo firme”, soubesse falar com
desembaraço e inteligência. E, se tivesse
um corpo bonito, sensual, era classificada como “boazuda”. Quando isso acontecia, estava dado o primeiro passo para
ficar “gamado”, apaixonado, seduzido.
Era importante não se mostrar um “cara
quadrado”, conservador, avesso às novidades, “cafona”. Precisávamos demonstrar ser “pra frente”, atual, adequado aos
novos tempos.
“É uma brasa, mora”, assim queríamos
dizer que algo estava ótimo, com a energia acesa, quente de entusiasmo. “Pode
vir quente que eu estou fervendo”, nesta
frase declarávamos que estávamos pron-

tos para o que desse e viesse, sem medo
de enfrentar dificuldades, preparados
para qualquer coisa. E todo mundo queria “abafar”, ser alguém que, ao chegar em
determinado local, fosse notado, fizesse
sucesso. Era preciso estar sempre “ligado” em tudo, atento, com a capacidade de
“sacar”, compreender, o que acontecia ao
seu redor, “entrar na onda” adaptar-se ao
modismo, “ficar por dentro”.
As “paqueras” tinham mais romantismo do que hoje. Iniciavam com um
“flerte”, a troca de olhares a distância,
comunicando interesse no namoro. As
intimidades de casal demoravam algum
tempo para acontecer. Não ser correspondido nas propostas de namoro era “levar
um fora”. Se a decepção fosse grande, era
comum alguém cair na “fossa”, entrar em
depressão, ficar visivelmente triste.
Os grupos de convivência eram chamados de “patotas”. Entre eles, se tratavam como “meu chapa”. Ganhava destaque quem possuía um “carango”, um
carro, mesmo que fosse um “calhambeque”, um veículo velho. No entanto, se
alguém da turma enfrentava uma “barra”, situação difícil, recebia a solidariedade dos demais.
O tempo passa, o tempo voa, e com ele
ficam as marcas que caracterizam cada
época. A linguagem vai ganhando a cada
geração novos jargões, novas gírias. De
vez em quando, nos vemos usando termos
que eram próprios da nossa juventude e
deixamos nossos filhos e netos sem entenderem o que estamos querendo dizer, da
mesma forma que encontramos dificuldade em compreender muitas das palavras
que eles usam na atualidade. São palavras
ou frases que fogem do convencional, usadas por grupos ou classes, conforme as
épocas, as regiões ou classes sociais. As
gírias produzem o constante movimento
de nosso idioma, se adaptando à cultura e
ao contexto histórico no qual a sociedade
está inserida. Elas fazem parte de um dialeto que inclui sotaque, ritmo e palavras.

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Empresa Paraibana de Comunicação S.A.

Naná Garcez de Castro Dória
DIRETORA PRESIDENTE

William Costa

Rui Leitão

DIRETOR DE MÍDIA IMPRESSA

DIRETOR DE RÁDIO E TV

A UNIÃO

Uma publicação da EPC

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

A saída de
Epitácio do
Governo foi um
desastre para
a região que o
viu nascer
Ramalho Leite

André Cananéa

Renata Ferreira

Gerente Executivo de Mídia Impressa

Gerente Operacional de Reportagem

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 /
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526 / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509
E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)
ASSINATURAS: Anual ..... R$350,00 / Semestral ..... R$175,00 / Número Atrasado ..... R$3,00
CONTATO: redacao@epc.pb.gov.br

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa
autorização da direção e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.
O U V I D O R I A : 99143-6762

Geral

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA 3 de fevereiro de 2022

em São João do Rio do Peixe

Governo assina convênio
para manter hospital
Termo de acordo possibilitará um investimento de R$ 774 mil do Tesouro Estadual
n
A unidade
de saúde
vai ganhar
a ampliação
de serviços,
como a
realização
de cirurgias
de pequeno
porte

O Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de
Estado da Saúde (SES), firmou
um convênio com a Prefeitura de São João do Rio do Peixe
para manutenção dos serviços
no Hospital Municipal Capitão João Dantas Rothea. O termo firmado na terça-feira (1)
possibilitará um investimento
de R$ 774 mil do Tesouro Estadual na unidade, o que permitirá ampliação de serviços, como
a realização de cirurgias de pequeno porte.
Para o prefeito de São João
do Rio do Peixe, Luiz Claudinho, a celebração do convênio
com o Governo do Estado é fundamental para melhorar os serviços prestados ao município
e região. “Com esse convênio,
tenho certeza que iremos melhorar e ampliar todos os atendimentos, desde a entrada do
hospital até os serviços que iremos implantar como pequenas
cirurgias, cirurgias de médio
porte, partos cesarianas e procedimentos que venham a atender a cidade de São João e todo

o Vale do Rio do Peixe, desafogando o Hospital Regional de
Cajazeiras”, pontua.
Ações de Atenção Básica
O município de São João do
Rio do Peixe é responsável por
todas as ações de Atenção Básica e, por meio do Hospital Capitão João Dantas Rothea, promove assistência ambulatorial
e observação, com estabilização
dos casos de urgência e emergências. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, o contrato trará
uma melhoria na qualidade dos
serviços prestados. “Os recursos do Estado se somarão aos
esforços municipais para promover o custeio da unidade,
porém, mais do que isso, a firmação de parcerias como esta
trazem um incremento na qualificação dos serviços assistenciais prestados para a população”, ressalta.
O Hospital Municipal Capitão João Dantas Rothea foi reinaugurado em outubro de 2021,
após revitalização do prédio. A

unidade esteve fechada durante
um ano, entre 2012 a 2013. Ainda de acordo com o prefeito, o
Hospital passou oito anos sem
convênio com o Estado, mas
após a reforma e ampliação realizada no ano de 2020 foi possível pleitear o termo e retomar a
parceria com a gestão estadual.
Além de atender a população
do município, o Hospital unidade atente a toda a população
do Vale do Rio do Peixe.

SERVIÇO

Para o prefeito Luiz
Claudinho, o convênio
com o Governo do
Estado é fundamental
para melhorar os
serviços prestados ao
município e região

Prefeitura disponibiliza testagem em todos os turnos

Dúvidas
A Prefeitura disponibiliza
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.

Foto: Divulgação/Secom-JP

Ricco Farias

papiroeletronico@hotmail.com

O presidente cometeu crime, diz
a PF, mas não existe garantia de
que sofrerá punição
É fato, atestado pela Polícia Federal (PF), que Jair Bolsonaro (PL)
cometeu crime ao divulgar, numa
live, informações sigilosas relacionadas às investigações sobre um
ataque hacker ao sistema do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Porém,
não há garantias de
que o presidente será
punido – como sabemos, a PF não o indiciou, porque ele tem foro privilegiado.
As conclusões da polícia serão repassadas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que, por
sua vez, encaminhará elas à Procuradoria-Geral da República (PGR), que poderá denunciar o presidente e outros investigados, solicitar investigações complementares ou arquivar
o inquérito. Contudo, há quem diga que o procurador-geral
da República, Augusto Aras, aliado de Bolsonaro, dificilmente tomará a primeira opção, sobretudo em ano eleitoral. Presidente do TSE, o ministro Luís Roberto Barroso (foto), desafeto de Bolsonaro, fez menção às conclusões da polícia e
subiu o tom: “Informações sigilosas que foram fornecidas à
Polícia Federal, para auxiliar uma investigação, foram vazadas pelo próprio presidente da República, divulgando dados
que auxiliam milícias digitais e hackers de todo mundo que
queiram tentar invadir nossos equipamentos. Faltam adjetivos para qualificar a atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro a ataques de criminosos”.

Anísio Maia enxerga como oportunismo a
vinda de Luciano Cartaxo para o PT, lembrando que o ex-prefeito de João Pessoa deixou o
partido “para não se contaminar e, agora, quer
voltar, isso é uma incoerência”. Em entrevista à
TV Arapuan, disse não entender porque Lígia
Feliciano (PDT) “quer vir para o PT se o partido dela apoia outro candidato à presidência da
República [Ciro Gomes]”.

“Conveniências políticas”
Ainda na entrevista, Anísio Maia disse que o fato de
muitos desejarem entrar no PT lhe causa estranheza,
neste momento em que o partido lidera a corrida presidencial: “Estou no PT há 42 anos, enfrentamos momentos bons e ruins. Agora, muitos querem entrar ou
voltar para o partido apenas por questões pessoais ou
por conveniências políticas”.

Liderança e comissão

O agendamento é para quem tem sintomas gripais ou manteve contato com positivado para Covid-19

Primeira mulher negra a conseguir mandato
de vereadora em Campina Grande, Jô Oliveira (PCdoB) assumiu a liderança da bancada
de oposição, que tem apenas cinco vereadores – mas há rumores de que Pimentel Filho
(PSD) poderá se integrar ao grupo. A nova líder se mantém como presidente da Comissão
Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher, do Idoso, da Criança e do Adolescente.

No primeiro turno

Pontos de testagem:
08h às 12h
qCentro de Vivência da
UFPB
qUnidades de Saúde da
Família
Distrito Sanitário I
qUSF Integrada Cruz das

Armas I
Distrito Sanitário II
qUSF Estação Saúde
Distrito Sanitário III
qUSF Nova União
Distrito Sanitário IV
qUSF Alto do Céu

Integrada
Distrito Sanitário V
qUSF São José
17h às 21h
qCentro Universitário
Uniesp

MS atualiza dados da vacinação na Paraíba
O Ministério da Saúde
atualizou os dados de vacinação na Paraíba, confirmando
a aplicação de 6.583.384 doses
de imunizantes contra a Covid-19, onde 3.143.904 pessoas

Informe

“Isso é incoerência”

Covid-19
A Prefeitura de João Pessoa
continua, hoje, com sete pontos
de testagem da Covid-19. Para
facilitar a vida da população, há
postos espalhados por toda a cidade e em todos os turnos. Para
ter acesso ao serviço, é necessário
fazer o agendamento pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou pelo
site: vacina.joaopessoa.pb.gov.br.
As vagas foram disponibilizadas
desde às 19h de ontem.
A testagem começa a ser
realizada às 8h e vai até 12h
nos seguintes locais: Centro de
Vivência da UFPB, USF Integrada Cruz das Armas I, USF Estação Saúde, USF Nova União,
USF Alto do Céu Integrada e
USF São José. Já nos turnos da
tarde e noite, a opção é o Centro Universitário Uniesp, na BR230, das 17h às 21h.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o agendamento dos testes só deve ser
realizado por pessoas que estão com sintomas ou síndromes gripais há pelo menos três
dias ou quem manteve contato
com alguém que testou positivo para Covid-19. É importante
que as pessoas sigam o protocolo de triagem para não congestionar o serviço.

UN
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foram vacinadas com a primeira dose (77,46% do total) e
2.738.026 completaram os esquemas vacinais, representando 67,46% da população total
do estado. Do total de vacina-

dos com o esquema primário
completo, 2.643.647 tomaram
as duas doses e 94.379 utilizaram imunizante de dose única.
Entre as doses adicionais,
foram aplicadas 17.382 em pes-

soas com alto grau de imunossupressão e 684.152 doses de reforço na população com idade
a partir de 18 anos. A Paraíba já
distribuiu um total de 6.832.643
doses de vacina aos municípios.

O deputado Ricardo
Barbosa (PSB), que será
candidato a deputado
federal nas eleições deste ano, afirma que “não
se pode subestimar adversários”, mas aposta
que o governador João
Azevêdo (Cidadania)
vencerá as eleições no
primeiro turno. E justifica a sua opinião: tem
um trabalho reconhecido pela população, cuja
aprovação é “muito superior” as críticas.

Em formato
híbrido
Com a esperada divergência de Wallber Virgulino (Patriota), que votou
pela realização de sessões
apenas presenciais na
ALPB, a maioria dos deputados aprovou o formato
híbrido – as sessões ocorrerão toda terça e quarta-feira. Para ter acesso à
sede do Legislativo estadual nesses dias, as pessoas precisam apresentar
comprovante de imunização contra a Covid-19.

Galdino sobre Romero: não
se perde o que não se tem
Essa é a leitura que faz o presidente da ALPB,
Adriano Galdino, em relação a não vinda do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, para a
base política de João Azevêdo. “Ele [Romero] nunca
fez parte do nosso grupo. Então, o governador não
perdeu absolutamente nada”, argumentou o deputado. Faz sentido.
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em João Pessoa

Hospital de Trauma suspende visitas
Medida segue como parte da estratégia para evitar a propagação de casos de Covid-19 e Influenza na unidade
A partir de hoje, o Hospital Estadual de Emergência e
Trauma Senador Humberto
Lucena, em João Pessoa, suspende todas as visitas a pacientes internos, por tempo
indeterminado. A medida
segue como parte da estratégia para evitar a propagação de casos de Covid-19 e
Influenza. Contudo, volta a
disponibilizar o serviço de
televisitas com os familiares
dos pacientes internados nas
Unidades de Terapia Intensiva – UTIs e demais áreas da
instituição.
A presença de acompanhantes permanece para pacientes idosos com 60 anos
ou mais, crianças, pessoas
com doenças crônicas, portadores de necessidades especiais e os casos previstos
em lei, lembrando que todos
precisam apresentar a carteira de vacinação para Covid-19 com a 2ª dose.
Para as famílias que não
vão poder visitar seus parentes, o Hospital de Trauma
vai disponibilizar a televisita. Este serviço deixa o atendimento ainda mais humanizado, mesmo com todas as
circunstâncias do Covid-19.
As televisitas acontecerão
com os médicos intensivistas e clínicos em horários
previamente determinados

n
Não poderão
entrar:
Pessoas com
coriza nasal ou
tosse nas últimas
duas semanas;
Quem teve febre
nas duas últimas
semanas;
Teve histórico de
viagem recente ao
exterior ou contato
com pessoas
procedentes do
exterior;
Possui doenças
cardiovasculares,
diabetes,
histórico de
neoplasia e uso de
corticosteróides;
Se a pessoa
está gestante ou
com suspeita de
gravidez

e com chamadas de videoconferência, ou seja, chamada de vídeo à beira do leito.
Para o diretor-geral da
instituição, Laecio Bragrante, o Hospital de Trauma de
João Pessoa foi pioneiro na
implantação da televisita,
tendo em vista que existe
desde março de 2020, e surgiu como uma motivação
para pacientes, familiares e,
inclusive, a equipe multidisciplinar, que atua na linha de
frente na assistência.
“A ferramenta é muito útil para a retomada do
contato com a segurança do
distanciamento, permitindo
que a família acompanhe o
tratamento do paciente, mesmo sem estar presente fisicamente. Já a equipe consegue sentir as mudanças no
humor e oferecer mais conforto a quem está recebendo os cuidados no hospital”,
ressaltou.
A direção hospitalar recomenda aos acompanhantes que não serão permitidas as entradas de pessoas
com problemas respiratórios e idosos ou gestantes.
Além disso, aquelas que
apresentarem algumas comorbidades do checklist ao
lado também não estão aptas a entrarem no complexo
hospitalar.

no Rio de Janeiro

Mendonça estreia no Supremo e julga
letalidade policial defendendo operações
Rayssa Motta e Weslley Galzo
Agência Estado

O retorno das sessões plenárias no Supremo Tribunal
Federal (STF), ontem, após hiato durante o recesso de final de
ano, coincidiu com o primeiro voto de André Mendonça
após tomar posse na Corte. O
novo ministro fez sua estreia
na retomada do julgamento
sobre a letalidade das operações policiais no Rio de Janeiro. O indicado do presidente
Jair Bolsonaro (PL) foi contra a
limitação da atuação das forças de Segurança Pública nas
favelas fluminenses.
Ex-ministro da Justiça e
Segurança Pública, Mendonça foi o único, além de Kassio Nunes Marques, a divergir da proposta apresentada
pelo relator da ação, ministro Edson Fachin, para restringir o uso de meios letais

nas incursões. A tese defendida por Fachin determina que
os policiais só devem recorrer às armas de fogo ‘quando
exauridos os meios não-letais,
quando for preciso para proteger a vida e prevenir dano sério, ou quando houver ameaça concreta e iminente’.
Para Mendonça, a medida pode significar um limitador do pleno exercício da função policial. “Se a atuação do
Estado atualmente é deficiente em tais localidades, não é
restringindo ou impedindo o
agir dessas forças de segurança que se solucionará o problema. Pelo contrário, como já
tive oportunidade de afirmar
quando ainda ministro da Justiça e Segurança Pública, onde
não há Estado, há crime organizado”, disse Mendonça.
“Onde as forças de segurança pública não podem
atuar à luz dos parâmetros

pré-estabelecidos pelo legislador e de acordo com a melhor
técnica o policial reconhecida à luz de cada circunstância nós, na minha visão, damos margem para que o poder
seja ocupado por forças criminosas”, completou.
Conclusão
A conclusão do julgamento
está prevista para hoje. O tema
vem sendo analisado desde
maio do ano passado, a partir de uma ação proposta pelo
Partido Socialista Brasileiro
(PSB), que pediu a intervenção do tribunal para obrigar o
governo fluminense a implementar medidas voltadas à redução da violência policial no
Estado. Foi no âmbito dela que
os ministros determinaram a
suspensão das operações em
favelas durante a pandemia,
salvo em situações ‘excepcionais’ justificadas por escrito.

Foto: Reprodução

O hospital de Trauma de JP volta a disponibilizar o serviço de televisitas para os familiares dos pacientes

Saúde de CG também adota medidas
A secretaria de Saúde de Campina Grande
suspendeu as visitas realizadas aos pacientes no
interior de unidades hospitalares do município.
A medida está valendo
desde ontem. O objetivo
é diminuir os riscos de
infecção pela Covid-19 e
também a transmissão da
doença na cidade.
Com isso, as visitas ficam suspensas no Hospital Municipal Dr. Edgley,
na maternidade do Instituto de Saúde Elpídio de
Almeida (Isea), nas unidades de pronto atendimento (Upas) do Alto
Branco e da Dinamérica
e no Complexo Hospitalar Municipal Pedro I, referência em tratamento
para a Covid-19.
“Est a mos tom a ndo
essa decisão em função
do quadro epidemiológico, já que estamos enfrentando uma varian-

te mais transmissível da
doença e os novos casos
têm aumentado. O objetivo é proteger os próprios
pacientes, os familiares e
as equipes de profissionais da saúde e, princi-

PROTEÇÃO
As medidas têm como
objetivo proteger os
próprios pacientes, os
familiares e as equipes
de profissionais da saúde
e, principalmente, conter
o avanço da Covid-19

palmente, conter o avanço da doença”, disse o
secretário de Saúde, médico Gilney Porto.
Com relação aos pacientes internados em enfermarias onde é possível
contar com acompanhantes, a exemplo das próprias gestantes, é permitida a presença de apenas
um acompanhante, desde
que utilize máscara e respeite as regras sanitárias.
Em caso de pacientes com
Covid-19, não é possível
contar com a presença de
acompanhantes.
Nas últimas 24 horas
foram reg ist rados 476
novos casos em Campina Grande, totalizando
53.345 casos positivos na
cidade. A taxa de ocupação dos leitos da Covid-19
no momento é 37% de UTI
e 26% de enfermaria, dispondo de 76 leitos de UTI
e 128 de enfermaria.
Foto: Divulgação/PMCG

Em Campina Grande, no caso de pacientes com Covid-19, não é possível contar com acompanhantes

Escola de Teatro Bolshoi em SC

Alunos da rede municipal se preparam para iniciar estudos
As cinco crianças da Rede
Municipal de Ensino estão ansiosas para embarcar com destino à cidade de Joinville, em
Santa Catarina, para dar início a jornada de oito anos de
formação na Escola do Teatro
Bolshoi no Brasil. A oportunidade foi viabilizada a partir
do convênio firmado entre a
Prefeitura de João Pessoa e a
Companhia Internacional de
Dança, em 2003. Na próxima
segunda-feira (7), às 15h, haverá uma reunião para alinhar os últimos preparativos
da viagem prevista para o final do mês de fevereiro.
A reunião será realiza-

da no Centro de Capacitação
de Professores (Cecapro), na
Avenida Beira Rio, na capital.
Segundo a coordenadora do
processo seletivo em João Pessoa, Fernanda Albuquerque,
deverão participar os pais ou
responsáveis, representantes
da Secretaria de Educação e
Cultura (Sedec), representante do setor jurídico, além da
tutora – mãe social, que vai
acompanhar e morar com as
crianças selecionadas na cidade de Joinville, durante o período de formação.
“Nossa expectativa é
esclarecer todas as dúvidas dos pais, a exemplo de

questões como a guarda das
crianças, transferência da
escola regular, passagens
aéreas, atuação da mãe social e sobre a casa alugada
na cidade de Joinville, além
das vindas a João Pessoa no
período de férias”, explicou
Fernanda Albuquerque.
Enquanto se preparam
para a viagem, as crianças
estão tendo aulas diárias de
reforço escolar para melhor
se adaptarem ao sistema de
ensino da cidade catarinense. “Elas estão animadas e
ansiosas. Fico muito feliz em
participar desse projeto. Ver o
sorriso no rosto dessas crian-

ças é impagável”, comentou a
coordenadora.
Entenda o processo
Em 2003, o então prefeito da capital, Cícero Lucena,
por meio da Sedec, firmou
convênio com a Companhia
Internacional de Dança, uma
das maiores e mais importantes escolas de dança do
mundo – abrindo espaço para
novas perspectivas de formação para inúmeros jovens da
Rede Municipal de Ensino
com a concessão de bolsas
de estudo para formação de
ballet clássico. São oito anos
de formação custeados pela

Prefeitura de João Pessoa.
O atual processo seletivo
foi iniciado em outubro de
2021. Inicialmente 600 crianças foram pré-selecionadas.
Na segunda etapa, 20 participaram dos testes oficiais na
cidade de Joinville, sede do
Teatro Bolshoi no Brasil. Dessas, cinco conquistaram vagas para formação. “João Pessoa é um celeiro de talentos”,
disse Fernanda Albuquerque.
Nova oportunidade
No próximo mês de abril
um novo processo seletivo
será realizado. Basicamente
as regras serão as mesmas.

Estudantes da rede pública
municipal, nascidos em 2010,
2011 e 2012, poderão se inscrever e participar da seleção
para estudar gratuitamente
na Escola do Teatro Bolshoi.
Além dos estudantes de
João Pessoa, disputam as vagas, crianças de todo o Brasil e
de outros países. Na fase final
são feitos exames classificatórios na Escola do Teatro Bolshoi
para avaliação médico-fisioterápica com professores russos e
brasileiros. “Nós já estamos organizando as equipes de avaliadores e o planejamento das
seleções de mais alunos das escolas municipais”.
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pandemia

PB chega a 500 mil casos de Covid
Número representa 12,42% da população paraibana; mais 4.867 confirmações foram registradas ontem pela SES
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

A Paraíba ultrapassou, ontem, a marca de 500 mil casos de contaminações por Covid-19. Com novos 4.867 casos,
o estado chegou a 504.194 casos acumulados, representando o montante de 12,42%
da população total, estimada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
de 4.059.905 habitantes.
A marca acontece após 214
dias, quase sete meses, desde que a marca de 400 mil casos foi atingida. O período é
o maior entre o intervalo de
marcas consideráveis a cada
100 mil casos. De 100 mil a 200
mil casos, aparece em seguida com intervalo de 173 dias
entre as marcas, ocorridos de
21 de agosto de 2020 a 10 de
fevereiro de 2021.
Do intervalo até a chega-

da a marca de 500 mil casos,
39.683 foram confirmados
desde o dia 1º de janeiro de
2022, período em que a Paraíba vive a sua terceira onda
de casos. De 1º a 31 de dezembro, em comparativo, foram
3.426 casos.
Entre os novos casos, confirmados pela Secretaria de
Estado da Saúde (SES), 32 são

n
Taxa de ocupação
de leitos Covid-19
também tem
aumentado dia
a dia. A Paraíba
tem 42% das
UTIs e 53% das
enfermarias para
adultos ocupadas
atualmente.

considerados moderados e
graves, com necessidade de
auxílio hospitalar. Também foram registrados 15 falecimentos entre a terça-feira e ontem,
sendo 12 deles ocorridos no intervalo de 24h e os demais datados desde 30 de janeiro.
As vítimas foram oito mulheres e sete homens, com
idades de 41 a 99 anos. Apenas um não possuía histórico
de comorbidades, os demais
apresentaram cardiopatia
como doença mais frequente. Os falecimentos aconteceram em hospitais públicos (14)
e hospital particular (1).
De acordo com a SES, as
mortes foram registradas entre os residentes de João Pessoa (5), Catolé do Rocha, Conceição, Damião, Itabaiana,
Juazeirinho, Monteiro, Mulungu, Pilar, Queimadas e
São Bentinho (com um caso
cada).

A atualização confirmou
o total de 373.999 pacientes
considerados recuperados da
doença e 9.738 mortes em decorrência do agravamento da
doença.
Até o momento, com a
realização de 1.331.789 testes
para diagnóstico da Covid-19,
foram confirmados casos em
todas as 223 cidades, onde
apenas Riachão do Bacamarte não confirma morte entre
seus residentes.
O estado registrou o recorde por internações em 24h

e no ano de 2022 de forma
consecutiva após terça-feira.
Segundo o Centro Estadual
de Regulação Hospitalar, 67
pessoas foram hospitalizadas entre terça-feira e ontem,
totalizando 353 pacientes em
leitos de referência para o tratamento da doença. O número é o maior desde 27 de julho
de 2021, com 354 internações
simultâneas.
Ao todo, a ocupação total
de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico) chegou
a 42% e 53% em leitos de en-

fermaria para adultos. Entre
as macrorregiões de saúde,
o índice de ocupação de 57%
e 78% de ocupação de leitos
de UTI e de enfermarias, respectivamente, na Região Metropolitana de João Pessoa.
No Sertão, os números são de
58% em enfermarias e 52% em
UTI. Já na região sediada por
Campina Grande, os números são de 37% em UTI e também em enfermarias. Todos
os dados das macrorregiões
de saúde levam em consideração leitos para adultos.

n EVOLUÇÃO DA COVID-19
Casos
de Covid
Período

1
a
50.000

50.000
para
100.000

100.000
a
200.000

200.000
a
300.000

300.000
para
400.000

400.000
para
500.000

107
dias

49
dias

173
dias

87
dias

56
dias

214
dias

imunização

Saúde distribui hoje 80 mil doses de vacina infantil
n
O esquema
vacinal
para as
crianças é
composto
de duas
doses,
sendo oito
semanas
para quem
tomar a
vacina da
Pfizer e 28
dias para a
CoronaVac.

A Secretaria de Estado
da Saúde (SES) distribuirá,
hoje, mais 80.170 doses de
vacina contra Covid-19 para
avançar na imunização de
crianças de cinco a 11 anos
de idade. São 35.100 doses
pediátricas do fabricante
Pfizer/Comirnaty e 45.070
da Butantan/CoronaVac. As
vacinas chegaram à Paraíba ontem. Até o momento, a
Secretaria já enviou 173.850
doses do imunizante para
os 223 municípios.
De acordo com a Nota
Técnica de distribuição da
SES, a recomendação é que
os municípios priorizem o
imunizante da CoronaVac
para crianças de seis a 11
anos sem comorbidades e
o uso da Pfizer Pediátrica
para crianças de cinco anos
e aquelas da mesma faixa
etária imunossuprimidas.
A secretaria chama a atenção para a diferença entre
os frascos das vacinas, sendo o da Pfizer uma ampola
multidose com 10 doses de
0,2ml/dose e tampa laranja.
Já o da CoronaVac, um frasco
ampola multidose (10 doses)
ou monodose (0,5 mL/dose).
Para a operacionalização
da vacinação pediátrica, a
SES recomenda aos municípios que utilizem estraté-

Foto: Secom-PB

Serão distribuídas hoje 45.070 doses da CoronaVac, além de outras 35.100 doses pediátricas da Pfizer

gias que respeitem as orientações da Anvisa, evitando erros
de vacinação, utilizando de
ações como realização de mutirões de vacinação em pontos
específicos e abrangendo todos os territórios locais. A Secretaria orienta também que
pais ou responsáveis devem
estar presentes, manifestando sua concordância com a va-

Crianças

Paraíba tem
393.446 crianças
na faixa etária dos
cinco aos 11 anos

cinação. Em caso de ausência
de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada
por um termo de assentimento por escrito.
A população de crianças de
cinco a 11 anos na Paraíba é estimada em 393.446. O esquema
vacinal desse grupo é composto de duas doses, com intervalos de oito semanas para aque-

les que tomaram a primeira
dose da Pfizer Pediátrica e
28 dias para os que iniciaram o ciclo com o imunizante CoronaVac.
Ontem, além das doses
para a vacinação das crianças, a SES recebeu imunizantes para a vacinação de
adultos que serão entregues
na segunda-feira, seguindo as solicitações dos municípios.
Vacinação hoje
A Prefeitura de João Pessoa continua sua campanha
de imunização contra Covid-19, hoje, vacinando crianças a partir de cinco anos sem
comorbidades ou deficiência.
Para este público, é necessário apresentar documento
oficial com foto das crianças,
Cartão SUS ou CPF, e comprovante de residência em
João Pessoa. Também não é
necessário agendamento.
Crianças de cinco a 11
anos que residem com pessoas que tenham comorbidades ou deficiência também
podem se vacinar, além de
crianças de na mesma faixa
etária que tenham comorbidades ou deficiência. Neste
caso, é necessário apresentar
laudo ou declaração médica
que comprovem a doença.
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salvando vidas

Doação de múltiplos órgãos em CG
Cinco paraibanos que estavam na fila de transplantes foram beneficiados com fígado, rins e córneas
Cinco paraibanos estão
deixando a fila de espera por um órgão, graças
ao ‘sim’ de uma família.
Mesmo em meio à dor de
ter perdido um filho, os
pais de um jovem de 27
anos autorizaram a doação
de múltiplos órgãos. “Era
uma vontade minha e dele
também, então eu não pensei duas vezes, para que
outras pessoas vivam com
um pedacinho dele, e aproveitem ao máximo a vida.
Se puderem fazer, façam,”
disse o pai.
A doação aconteceu na
madrugada de ontem, no
Hospital de Emergência e
Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, onde o rapaz, vítima de um acidente
de moto, estava internado desde a noite da última
sexta-feira, 28 de janeiro.
Essa foi a primeira doação
do ano registrada na unidade.
Com a morte encefálica
confirmada, por meio de
exames clínicos e de imagem, realizados em momentos distintos, a família
foi comunicada e resolveu
doar os órgãos. “É um trabalho de grande seriedade feito por toda a equipe
da Central. O protocolo é
rigoroso e é feito por três
médicos diferentes, com
todo o respaldo do CRM.
São feitos dois exames clínicos e um de imagem para
ter certeza que não há mais
fluxo sanguíneo, e sendo
assim é um caso irreversível,” explica a coordenadora de en fermagem
do Núcleo de Captação da
Central em Campina Grande, Juliana Alves.
Foram doados fígado,
rins e córneas. E antes da
cirurgia de retirada, foi feito um momento de homenagem ao doador e família,
com o cortejo da vida. Passando por um corredor humano, o doador foi levado
para o bloco cirúrgico sob
aplausos.
Todos os órgãos foram
destinados para receptores paraibanos. O fígado
foi para um homem de 61
anos, o rim direito para

Foto: Secom-PB

uma córnea, quatro esperam um coração, 15
um fígado e 187 um rim.
Este ano foram realizados até agora 21 transplantes no Estado, sendo 14 de córneas, um de
coração, quatro de rim,
e dois de fígado.

DEVIDO À COVID

Primeira captação
A primeira captação
de múltiplos órgãos do
ano foi registrada em
oito de janeiro. Os órgãos foram doados por
iniciativa da família de
um adolescente de apenas 12 anos, que estava internado no Hospital Arlinda Marques,
em João Pessoa. Ele teve
diagnóstico de morte
encefálica confirmado.
Foram retirados fígado, rins e córneas que
foram transplantados a
receptores paraibanos.
O fígado foi implantado em uma mulher de
51 anos, o rim direito
foi encaminhado para
uma adolescente de 14
anos e o rim esquerdo,
transplantado em uma
adolescente de 16 anos.

O Centro Especializado
de Diagnóstico do Câncer
da Paraíba (CEDC) vai suspender o atendimento ao
público a partir de hoje. O
serviço volta a funcionar
na quinta-feira, dia 10 de
fevereiro. Os exames que
estavam agendados para
estas datas serão remarcados a partir do retorno das
atividades.
De acordo com a diretora-geral do CEDC, Roseane
Machado, o motivo da suspensão dos atendimentos é
o crescente número de infectados por Covid-19. Ela
explica que alguns profissionais foram afastados,
incluindo médicos e enfermeiros, inviabilizando
o atendimento ao público. Roseane Machado reforça que nenhum usuário
será prejudicado. Todos terão seus exames remarcados a partir da quinta-feira, quando o serviço volta
a funcionar.
O Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer (CEDC) é o serviço de
referência estadual para
o diagnóstico do câncer
de mama e colo uterino.
O serviço atende a todos
os 223 municípios da Paraíba e funciona na Rua
Duarte da Silveira, 590 João Pessoa.

Serviço
A sede da Central de
Transplantes da Paraíba
funciona no prédio anexo ao Hospital de Trauma Senador Humberto
Lucena, em João Pessoa.
Os telefones para entrar em contato são: (83)
3244-6192 (João Pessoa)
e (83) 3310-9252 (Campina Grande).

Foram retirados fígado, rins e córneas após autorização da família de um rapaz de 27 anos

uma mulher de 39 anos
e o rim esquerdo foi implantado em um homem
de 41 anos. As córneas foram levadas para o Banco de Olhos para posterior
transplante.

“Sem doação, não existe transplante. Por isso somos imensamente gratos
às famílias doadoras por
um gesto tão grande de
amor ao próximo, mesmo
sem saber quem vai re-

ceber os órgãos doados,”
diz a chefe do Núcleo de
Ações Estratégicas da Central Estadual de Transplantes, Rafaela Carvalho.
Atualmente na Paraíba 309 pessoas aguardam

n
O fígado captado
ontem foi
transplantado para
um homem de 61
anos; o rim direito
para uma mulher
de 39 anos, e o
esquerdo, para um
homem de 41 anos.
As córneas foram
levadas para o
Banco de Olhos.

semob-jp

Sentido de circulação de rua é alterada no Bessa
A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana
de João Pessoa (Semob-JP)
iniciou, na manhã de ontem, a nova circulação na
da Rua Iolanda Henriques
Cavalcante, no Bessa. A via
agora passa a ter tráfego em
mão-única, no sentido praia/
Centro, da Rua Professora
Severina Sousa Souto para
a Rua Mírian Barreto Rabelo.
A mudança na circulação
tem por objetivo melhorar a
mobilidade no trecho, sendo
o local um polo atrativo de
tráfego, principalmente nos
horário de pico, entre 7h e
8h30 e 17h e 19h, haja vista
concentrar um misto de forte comércio, serviços e área
residencial.
A Semob-JP manterá
agentes de mobilidade no
trecho nos próximos dez
dias, sendo este o período
educativo para os condutores
se habituarem com a mudan-

ça na circulação da via. Após
este prazo, os agentes irão
fiscalizar o respeito à sinalização do local.
A Rua Iolanda Henriques
Cavalcante, onde ocorreu a
mudança, recebeu nova sinalização horizontal e vertical
para orientar os condutores
de veículos. Foram instaladas
placas de regulamentação e
o pavimento recebeu pintura indicativa para garantir a
segurança do tráfego no local. A Semob-JP recomenda
atenção à sinalização.

Foto: Secom-JP

Na área

Agentes ficarão
durante 10 dias
orientando a
população

Rua Iolanda Henriques, onde ocorreu a modificação no trânsito, foi sinalizada pela Semob-JP

Atendimento
no CEDC é
suspenso a
partir de hoje

NO FORROCK

Dnit interdita
viaduto na
BR-230 hoje
para obras
O viaduto localizado no
quilômetro 15 da BR-230,
no sentido Cabedelo - João
Pessoa, ficará interditado
das 10h às 16h de hoje para
a execução de obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
De acordo com o órgão,
serão realizados serviços
de pavimentação da rampa de subida do viaduto
instalado em frente ao antigo Forrock.
O sentido oposto da rodovia, ou seja, João Pessoa
- Cabedelo, seguirá com o
fluxo de veículos normalmente. Como rota alternativa, os condutores que
precisarem seguir da estrada de Cabedelo para
João Pessoa podem desviar para a Avenida Presidente Tancredo Neves, fazer o retorno mais adiante
para voltar a acessar a rodovia federal pela lateral
do viaduto.
Durante as obras na rodovia, além de técnicos e
profissionais do Dnit, equipes da Polícia Rodoviária
Federal na Paraíba (PRF)
também estarão no local
para orientar os motoristas com relação às mudanças no tráfego, e assegurar
aos transeuntes a segurança viária na área.

Paraíba
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Princesa isabel

PF investiga desvio de verba da Covid
Prefeitura teria adquirido máscaras descartáveis e kits de testes rápidos por R$ 420 mil e superfaturados em R$ 281 mil
Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O prefeito de Princesa Isabel, Ricardo Pereira do Nascimento (Cidadania), foi alvo na manhã de ontem
de uma operação da Polícia Federal
que investiga o desvio de verbas federais na compra de testes para covid-19 e máscaras. De acordo com
as investigações a Prefeitura Municipal de Princesa Isabel teria adquirido máscaras descartáveis e kits de
testes rápidos, com utilização de recursos federais da área da saúde, no
montante de R$ 420 mil. Desse total, R$ 281.050,00 (67%) representariam o superfaturamento.
O superintendente da Controladoria-Geral da União, Severino
Queiroz, informou que os trabalhos
investigativos foram iniciados a partir de denúncia encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, comunicada à Procuradoria da
República, em Monteiro, e oficiada
à CGU, que iniciou levantamento de
dados, obtenção de informações junto ao portal eletrônico do TCE-PB, de
documentação encaminhada pelo
MPF, como também pesquisas realizadas na Internet.
Com os levantamentos, a CGU
constatou a ocorrência do sobrepreço e o superfaturamento, causando danos ao erário. Também
foi constatada a ausência de documentos fiscais referentes à entrada do produto nos estoques da
empresa contratada.
“A CGU entende que caso as
irregularidades praticadas pela
Prefeitura de Princesa Isabel,

junto com empresas investigadas sejam confirmadas, podem
ter impactado negativamente as
ações de combate à covid-19, provocando prejuízos à população”,
disse Queiroz.
Na operação realizada em parceria com a Controladoria-Geral
da União, os agentes federais cumpriram mandados nas residências
de Ricardo Nascimento e da secretária de Saúde, Nininha Lucena, e
também nas sedes da Prefeitura e
Secretaria Municipal de Saúde. A
Operação “Princesa do Sertão” foi
coordenada pela Delegacia da Polícia Federal de Campina Grande e
aconteceu após resultado de investigação, em conjunto com a Controladoria Geralda União (CGU).
De acordo com nota da Polícia
Federal, a ação teve como objetivo
colher elementos de provas de possíveis crimes relacionados à malversação de verbas federais destinadas ao combate da Pandemia de
Covid-19 na Paraíba, envolvendo
suspeita de sobrepreço na aquisição, pela Prefeitura Municipal de
Princesa Isabel, de cinco mil testes
rápidos para detecção de covid-19
e 40 mil máscaras descartáveis.
A operação foi realizada por
vinte policiais federais e dois auditores da CGU, que cumpriram,
em Princesa Isabel, cinco mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, sediada em Recife.
A CGU, por meio da OuvidoriaGeral da União (OGU), mantém a
plataforma Fala.BR para o recebimento de denúncias.

Fotos: Ascom/PF

Os agentes federais estiveram
nas residências do prefeito
de Princesa Isabel, Ricardo
Nascimento, e da secretária
municipal de saúde. Houve
também apreensões nas sedes
da Secretaria de Saúde e
Prefeitura Municipal

Prefeito explica ação da PF em sua residência
O prefeito Ricardo Nascimento,
logo após o encerramento da operação da Polícia Federal, gravou um
vídeo em que acusa a oposição do
município de fazer denúncia durante o período eleitoral de suspeita de superfaturamento na compra de máscaras e dos testes. Ele
acrescentou que tudo será esclarecido “com tempo” e que irá provar,
dentro dos autos, a sua inocência.
Ricardo revelou que em sua
residência foram apreendidos
dois notebooks e um celular, e
afirmou que está à disposição
da CGU, PF e MPF, como também os sigilos telefônico, grafotécnico, fiscal e financeiro. Disse

Foto: Reprodução

Prefeito Ricardo Nascimento

ainda que na sede da Prefeitura
os agentes recolheram apenas os
processos licitatórios e os comprovantes de pagamento respec-

tivamente dos testes e das máscaras. Na secretaria, analisaram e
pegaram os comprovantes da aplicação dos testes. Na casa da secretária municipal de Saúde, Nininha
Lucena, os policiais apenas pegaram o celular; “Vamos continuar
trabalhando por Princesa Isabel,
pelo nosso povo, pela nossa gente
e estamos à disposição dos órgãos
fiscalizadores e nesse momento
desço para o meu gabinete para
continuar trabalhando”.
O prefeito reafirmou o compromisso de continuar com o objetivo
de controlar a pandemia na sua região e mostrar a transparência de
sua administração.

na capital

Covardia

Dupla é flagrada com armas,
dinheiro e produto de roubo

Mulher é morta a
facadas na frente
do filho de 5 anos
em Alagoinha

Policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado
(DRACO) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) prenderam,
na manhã de ontem, dois homens
investigados por integrar uma organização criminosa de João Pessoa. As prisões foram realizadas
no Bairro dos Estados.
Na ação, duas armas de fogo
foram apreendidas, sendo uma
delas - pistola calibre .40 - subtraída de um policial civil do Rio

Grande do Norte. Um valor em
dinheiro também foi apreendido, além de munições e celulares.
O delegado Diego Beltrão disse que a operação teve como objetivo coibir a disputa entre facções rivais existentes na capital
paraibana.
“Na semana passada, nós
prendemos alguns membros de
uma determinada facção. Agora
prendemos componentes da organização rival”, explicou.
Foto: Ascom/PCPB

Duas armas de fogo, celulares e dinheiro foram apreendidos na operação

Uma mulher identificada por
Amanda Francelino da Silva, de 23
anos, foi assassinada na manhã de
ontem dentro de sua residência na
cidade de Alagoinha. A perícia contabilizou, pelo menos, onze perfurações produzidas por instrumento
perfuro-cortante no corpo da vítima. A Polícia Civil está solicitando
o apoio da população, através do telefone 197 (Disque Denúncia), para
identificar o suspeito.
A delegada Eliane Medeiros
soube que por volta das 8h30 um
desconhecido teria invadido a casa
de Amanda, que estava no local
com um filho de cinco anos. O desconhecido teria pedido o celular e,
em seguida esfaqueado.
O homem, segundo a polícia,
teria entrada no imóvel pelo telhado surpreendendo a mulher.
O menino saiu da casa, sujo de
sangue, pedindo socorro.

execução

Homens são assassinados a
tiros em campo de futebol
Dois homens foram encontrados mortos na manhã de ontem em um campo de futebol
numa comunidade do bairro de
Gramame, em João Pessoa. Os
corpos estavam ao lado de um
carro incendiado. Eles foram
identificados como Bruno Rodrigues, de 25 anos, e outro conhecido apenas por Ramon.
Os corpos apresentavam
marcas de tiros e várias cápsulas de munição estavam espalhadas próximo às vítimas, levando
a polícia a investigar a hipótese
de execução.
O veículo ficou completamente destruído, porém a placa permaneceu intacta e, após consulta
aos sistemas, verificou-se que não
há registro de roubo ou furto. Até
o final da tarde a polícia não havia
informado se as vítimas tinham
antecedentes criminais.

Outros crimes

No bairro da Ilha do Bispo, também em João Pessoa,
um homem identificado por
Ariel Pereira Soares, 25 anos,
foi morto a tiros na noite
dessa terça-feira (1). A polícia
soube que ele estava bebendo próximo a sua residência,
quando foi perseguido por
um desconhecido, sendo executado na rua que liga Bayeux
à capital.
Na comunidade Imaculada, em Cabedelo, foi assassinado Marcos Teixeira dos Santos,
41 anos. Ele já havia sido preso
por tráfico e teria sido perseguido por três homens.
Em Campina Grande um
homem foi morto após praticar
um assalto. O crime foi praticado por proprietário da casa
assaltada.
Foto: Reprodução

Ramon e Bruno Rodrigues foram encontrados mortos na manhã de ontem
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Reservatórios

Mais de 50% em situação confortável
Segundo a Agência de Gestão das Águas, no Sertão, as chuvas começaram com índices acima da média histórica
Foto: Ortilo Antônio

José Alves
zavieira2@gmail.com

Dos 134 açudes monitorados pela Agência Executiva de Gestão das Águas
da Paraíba (Aesa-PB), mais
de 50% se encontram em situação confortável e “vislumbram um futuro de segurança hídrica para os
próximos dois anos”. A informação é do gerente executivo de Monitoramento
e Hidrometria da Aesa-PB,
meteorologista Alexandre
Magno.
Ele acrescentou que “estamos nesse conforto porque, neste ano, as chuvas
começaram normalmente
na Região do Sertão em índices acima da média histórica e houve aporte nos
principais reservatórios do
Sertão, a exemplo do Coremas Mãe d’água”.
Alexandre Magno comentou que, no sentido de
garantir mais segurança hídrica aos paraibanos, o Governo do Estado, além de
promover o monitoramento constante dos recursos
hídricos, vem promovendo
a construção de barragens e
adutoras que levarão água a
todos os municípios paraibanos. “A meta da gestão é
continuar construindo adutoras no sentido de que a
água dos grandes reservatórios seja distribuída para
as regiões que não têm segurança hídrica”, pontuou.
O meteorologista enfatizou que a insegurança hídrica não ocorre apenas pela falta de chuvas,
mas também porque o reservatório construído para
uma determinada cidade é
de pequeno porte e insuficiente para abastecer a po-

Para garantir mais segurança hídrica aos paraibanos, o Governo do Estado vem promovendo a construção de barragens e adutoras, que levarão água a todo o estado

pulação. “Ou seja, o ciclo de
um açude que foi construído para abastecer uma cidade por um período de, no
máximo, dois anos, se torna
insuficiente após o período
demarcado”, explicou.
Para mudar esse quadro,
o Governo da Paraíba está
substituindo esses pequenos
açudes por adutoras que garantam água com mais qualidade e segurança. Quanto
ao abastecimento dos ma-

nanciais, Alexandre Magno
disse que as maiores chuvas
para esse período estão previstas para acontecer no final
de março até o final de abril.
Apesar da previsão de
ótimas chuvas para o período, ele frisou que ainda
estão em observação ou em
situação crítica os reservatórios da Região do Brejo e
do Curimataú. Já no Sertão
e Cariri, várias adutoras,
que estão sendo alimenta-

das por açudes como Coremas Mãe D’água e São Gonçalo, estão garantindo água
para a população.
De acordo com o último relatório dos mananciais divulgado pela Aesa,
sete reservatórios estão sangrando, 68 com capacidade
superior a 20% do seu volume total, 26 em observação
(menor que 20% do seu volume total) e 34 em situação
crítica (menor que 5%).

n
O Governo da
Paraíba está
substituindo
pequenos
açudes por
adutoras que
garantam água
com mais
qualidade e
segurança

caprinocultura

Empaer estimula criação de caprinos no Cariri
A Empresa Paraibana de
Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), vinculada à Secretaria
de Estado de Desenvolvimento
da Agropecuária e da Pesca (Sedap), juntamente com parceiros,
está estimulando a prática da
caprinocultura em maior escala na região do Cariri Oriental,
por ser uma atividade que garante renda e qualidade de vida
às famílias do Semiárido.
A iniciativa tem por objetivo promover a expansão da
bacia leiteira de caprinos nos
municípios de Amparo, Assunção, Camalaú, Congo, Coxixola,
Ouro Velho, Parari, Livramento, Monteiro, Prata, São João do
Tigre, São José dos Cordeiros,
São Sebastião do Umbuzeiro,
Serra Branca, Taperoá, Zabelê,
Caraúbas, Gurjão, Santo André,
São João do Cariri e Boqueirão,
todos no Cariri Ocidental, onde
já se desenvolve com êxito a bovinocultura leiteira.
O gerente regional da Empaer em Campina Grande, Ailton Francisco dos Santos, reconhece que “essa adesão à
caprinocultura leiteira vem suprir a vulnerabilidade da atividade agrícola devido às condições climáticas do Semiárido,
tornando-se uma das principais atividades econômicas
para gerar renda e manter o
homem ao campo”.
Ele lembrou que a Empaer,
por meio de sua Diretoria de

Pesquisa Agropecuária, dispõe
de estudos científicos que permitem a criação de raças que se
destacam na produção de leite,
como também para animais
destinados ao abate. Segundo
o técnico, o manejo adequado
dos animais e as políticas públicas de compra de leite, por
exemplo, estão contribuindo
para o crescimento do número de criadores interessados na
criação de cabras.
Destacou, ainda, que na região do Cariri ocidental grande parte das propriedades produz em de 16 a 30 quilos/leite/
dia. Já na região do Cariri oriental observa-se maior percentual
de produtores com faixa de produção de cinco a 15 quilos/leite/dia, o que deve mudar com a
introdução de raças com maior
aptidão à produção de leite.
Junto com outros parceiros, a Empaer vem trabalhando na conscientização de gestores municipais e de produtores
rurais para essa atividade que
se constitui em uma atividade
que garante renda e qualidade de vida às famílias. “Muitas prefeituras têm sido fundamentais nesse processo de
fortalecimento da caprinocultura. Tudo está sendo realizado de forma organizada, com
assistência e orientação técnica. Atualmente, na região, pelo
menos 60 criadores estão fornecendo ao Programa PAA Leite”,
comentou Airton.

Foto: Secom/PB

A prática da caprinocultura em maior escala no Cariri Oriental garante renda às famílias do Semiárido

O extensionista Simão Albino, de Alcantil, destacou que
por ser uma raça bastante forte e rústica, a Toggenburg, de
origem suíça, suporta variadas condições de clima. A raça
vive e produz bem em regime
de meio ou completo confinamento. “Produz em média 600
kg de leite por período de lactação, com 3,5% de gordura, o
que é muito para o produtor”.
Criador modelo
O agricultor familiar
Márcio Luís de Oliveira Silva, do Sítio Estrada Nova,
em Alcantil, no Cariri, produtor de leite, que já foi primeiro lugar no ranking nacional de cabra leiteira e
melhor expositor da raça

Toggenburg, em exposição
promovida pela Associação
Brasileira de Criadores de
Caprinos, se destaca como
símbolo da caprinocultura
praticada na Paraíba.
O criador Márcio Luís
cria cabras da raça Toggenburg, retirando do plantel
uma produção diária de
22 a 40 litros de leite. Para
alimentar o plantel de 30
animais, ele dispõe de um
suporte forrageiro com palma, capim buffel e gliricídia,
numa pequena área da propriedade. Orientado pela
empresa de extensão rural,
ele passou a criar cabras,
produzia queijo que comercializava nas feiras livres
da região. Agora fornece ao

Programa PAA Leite. Mesmo com a estiagem que se
verificou na região, depois
de fazer as contas e retirar
as despesas, obtém uma boa
renda mensal com essa atividade. Cita o exemplo de
que 10 cabras proporcionam
uma renda de R$ 3.339,00,
que retirados os investimentos com ração e outros itens
deixa um bom lucro.
A propriedade trabalhada mede 7,5 hectares de terras, onde se cultiva forrageiras para a produção de
silagem utilizada na alimentação dos animais durante o
período de estiagem. Luís,
que também é presidente do
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Alcantil.

UFPB

Em março,
começam as
inscrições para
novos cursos
A Universidade Federal da
Paraíba (UFPB) abrirá inscrições para 30 vagas em novo curso de especialização em Gestão
e Inovação de Bens e Serviços
(CEGIBS), promovido pelo Departamento de Ciências Sociais
Aplicadas (DCSA), do Centro
de Ciências Humanas, Sociais
e Agrárias (CCHSA). As inscrições serão realizadas de 7 a
22 de março, via Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - Sigaa. O valor da taxa de inscrição será de
R$ 50,00.
Aprovado em setembro do
ano passado pelo Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão
(Consepe), o CEGIBS busca capacitar profissionais no desenvolvimento de atitudes empreendedoras na perspectiva
da inovação de bens e serviços.
Segundo o coordenador do
curso, Prof. José Mancinelli, do
CCHSA, existirá um foco no trinômio ciência-tecnologia-inovação, o que vai permitir uma
melhor compreensão das possibilidades e os problemas da
gestão nos diversos sentidos.
Ele também destacou o aprendizado de práticas de desenvolvimento de projetos, inovação e
gestão, de modo a fortalecer as
organizações públicas, privadas e organizações sociais sem
fins lucrativos.
Das 30 vagas, três serão destinadas a Servidores Técnicos
Administrativos e/ou professores do quadro efetivo da UFPB.
O público-alvo abrange qualquer profissional que tenha diploma de nível superior, de todas as áreas do conhecimento,
devidamente reconhecido pelo
Ministério da Educação (MEC).
Os interessados deverão
ficar atentos ao edital, que
será disponibilizado no Sigaa da UFPB.

Cultura
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Dentre as obras da mostra está
‘Cangaceiros’, um trabalho
produzido no ano de 2019 com
esferográfica e lápis de cor sobre
papel triplex 250g

Quarenta
anos de arte
Em João Pessoa, Archidy Picado Filho inaugurará
hoje exposição de retrospectiva das suas quatro
décadas como artista e autografará três livros
Guilherme Cabral

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

M

Archidy
também vai
apresentar
sua produção
mais atual,
além dos
livros ‘Minha
querida
Joana d’Arc’,
‘A seriex e
a evolução
final’ e ‘Numa
esquina do
tempo, num
encontro com
o meu pai...’

Foto: Funesc/Divulgação

ais de 50 obras, a exemplo de quadrinhos, pinturas,
cartuns, ilustrações, fotografias, músicas e obras
literárias, integram a exposição Archidy Picado Filho:
40 anos de artes, que a Fundação Espaço Cultural
da Paraíba abre hoje, a partir das 17h, na Galeria Archidy Picado, em João Pessoa. Na ocasião, o multiartista também vai
apresentar sua produção mais recente de desenhos e autografar
três livros. A mostra, que se estenderá até o dia 4 de março.
O público terá de seguir os protocolos de segurança sanitária
contra a pandemia da Covid-19, a exemplo do uso correto de
máscaras, álcool gel e o distanciamento social.
Entre o acervo selecionado para a individual, cuja produção
executiva é do próprio artista, em parceria com Karla Mahon, o
público poderá apreciar 15 desenhos produzidos por Archidy
Filho com caneta esferográfica preta e lápis de várias cores nos
anos de 2019 e 2020, todos medindo 90cm de largura por 78 cm
de altura. “Um desses desenhos se intitula A pandemia, pois faz
referência às dificuldades trazidas pelo vírus, e que ainda continua trazendo, para o mundo”, explicou ele.
Durante a abertura da mostra, Archidy Filho pretende lançar
três livros publicados pela Ideia Editora. “A obra Minha querida
Joana d’Arc, de 2020, é um romance de ficção sobre a amizade

da santa Joana d’Arc com uma vampira, num enredo entre a luz
e as trevas, mas onde o bem sempre vence. A seriex e a evolução
final, de 2018, é uma conversa que mantive em dezembro de
2007, em João Pessoa, com Paulo Chaves, diretor do Centro de
Pesquisas Psicobiofísicas, sobre questões psíquicas e espirituais.
E Numa esquina do tempo, num encontro com o meu pai..., de 2018,
que recebeu o Prêmio Funjope e relata o que vejo depois de tomar
uma dose de ayahuasca, ou seja, meu pai, do outro lado da rua,
num encontro imaginário conversando com Virgínius da Gama
e Melo, quando me aproximo e meu pai passa a ficar espantado
quando sabe das coisas que estão acontecendo atualmente”,
informou ele. Se compradas simultaneamente, o leitor receberá
uma coleção de cartões postais com reprodução dos desenhos
mais recentes do artista.
Na exposição, o público terá oportunidade de observar, por
exemplo, as tiras Escola de Ladrões, uma caricatura sobre um professor que ensina seus alunos a roubar, numa analogia à conjuntura nacional que permeia a história do Brasil, conforme o autor.
“Publiquei essas tiras no jornal O Norte, quando Cristovam Tadeu
me pediu para substituí-lo enquanto tirava férias”, relembrou ele,
acrescentando que ainda haverá telas em arte naïf que expôs em
2009, durante o São João de Campina Grande. “Enquanto estiverem
visitando a exposição, as pessoas vão ouvir, em som ambiente,
músicas do meu único disco, Equinócios, que reine experimentos
instrumentais e vocais”, acrescentou o multiartista.
Aos 14 anos de idade, Archidy Filho divulgou suas primeiras
tiras em A União. “Publicar nesse jornal foi maravilhoso. Meu
pai levou os quadrinhos e Marcos Tenório publicou com um
comentário crítico dizendo que eu tinha potencial para evoluir
e, por isso, tenho orgulho, porque também participei com outros
desenhistas, na época, e ficamos registrados nas páginas do jornal
para a história”, confessou ele.
“Meu legado é a minha produção. O artista ajuda no desenvolvimento da manutenção e dos valores que a vida tem. Está
sendo muito válido fazer essa retrospectiva de 40 anos, a quem
agradeço muito para a Funesc por realizá-la”, disse Archidy Filho,
para quem o fato de ser multiartista surgiu por influência familiar.
“Meu avô era músico, minha avó gostava de escrever e eu também
fui influenciado pelo meu pai e, ainda, pelo meu primeiro primo,
o cartunista pernambucano Lailson de Holanda Cavalcanti, que
morreu recentemente, e meu primo, o saudoso jornalista, escritor e
músico Walter Galvão, que me motivaram nas artes”, afirmou ele,
que, em homenagem ao pai, reservará espaço da exposição para a
montagem de um pequeno memorial, onde constarão algumas das
muitas obras do desenhista e pintor Archidy Picado.

Serviço
Exposição: ‘Archidy
Picado Filho: 40 anos
de artes’
n
Local: Galeria de Arte
Archidy Picado (Espaço
Cultural José Lins do Rego),
na R. Abdias Gomes de
Almeida, 800, Tambauzinho,
em João Pessoa
Visitação: 3 de fevereiro a 4
de março
Horário: Segunda a sextafeira, das 8h às 12h e das 13h
às 21h
Entrada: Gratuita (com
agendamento no site da
Funesc

Através do QR Code
acima, acesse o site
oficial da Funesc
para agendamento
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Machado de Assis – o escritor que nos lê
Permanente desafio epistemológico
para os teóricos e críticos da literatura,
de todos os tempos, Machado de Assis
continua pontificando como um fascinante ponto de interrogação para tantos quantos se têm debruçado sobre a
imensa e fantástica obra literária que ele
criou; e que se tem configurado num autêntico sistema literário, que consorcia
poesia, conto, crônica, romance, novela,
tradução, crítica literária. Sistema literário esse no qual Machado de Assis imprimiu o indelével selo da sua superior
e incomparável capacidade de transfigurar, no corpo a corpo estético com as
palavras, a complexidade da vida e a
multidimensionalidade do real.
Para a escritora Nélida Pinõn, estudiosa da obra do criador de Dom Casmurro, se Machado de Assis existiu, o
Brasil é possível, sentença que pontua
a grandeza do homem que, com engenho, arte e trabalho duro, logrou transcender, com a luminosa inteligência de
que era portador, todas as interdições
que ameaçavam obstaculizar os seus
passos; e, de igual modo, construir uma
obra literária que, êmula do tempo e
da situacionalidade histórica na qual
emergiu, tem experimentado uma sólida dimensão de eternidade, fortalecida, cada vez mais, pela multiplicidade
de leituras que têm sido suscitadas ao
longo do tempo, portadoras, todas elas,
das mais variadas procedências teóricas e metodológicas, algumas das quais
flagrantemente antagônicas entre si, o
que, no limite, somente tem ratificado
o único consenso possível de ser produzido em torno da obra do criador de
Memorial de Aires, qual seja o que reconhece que diante da obra de Machado
de Assis não há espaço para pontos finais dogmáticos e definitivos, mas sim
para reticências acolhedoras de todos
os sentidos e significações (im)possíveis, que tão rica produção estética enseja, inclusive aqueles que estão à espera de novas hermenêuticas que mais
luzes lancem sobre monumento estético tão extraordinário.
É exatamente esse Machado de Assis aberto, plural, incontornável, vasto, movediço, errático, inapreensível
e refratário a toda interpretação que
se pretenda completa, que encontramos nas instrutivas páginas do livro:
Machado de Assis, o escritor que nos lê. O
presente livro é resultado da tese de livre-docência de autoria do professor
Hélio de Seixas Guimarães. Tese essa
que se configura num admirável passeio pela numerosa fortuna crítica que
já se produziu sobre aquele que, com

justiça, se alçou à condição de o maior
escritor brasileiro de todos os tempos.
De há muito debruçado sobre a vasta
produção literária de Machado de Assis, acerca da qual se pronunciou inúmeras vezes, constituindo-se, por isso
mesmo, em fonte de consulta obrigatória, o professor Hélio de Seixas Guimarães, em sua tese de livre-docência, teve
como propósito indesviável examinar,
cuidadosamente, a numerosa e multiplicada recepção crítica de que Machado de Assis tem sido alvo ao longo de
mais de um século e meio.
Machado de Assis, pelo volume
imenso de estudos críticos que já se
produziram sobre a sua obra, tornouse, inquestionavelmente, um autor absolutamente central no âmbito da literatura brasileira, tornando-se um
ponto de partida e de chegada para as
mais diversificadas modalidades de
manifestação crítica. Leituras biográficas, formalistas, estilísticas, existencialistas, marxistas, psicanalistas, religiosas, dentre outras colorações, já
incidiram sobre os escritos do enigmático Bruxo do Cosme Velho, o que
atesta de pronto, inquestionavelmente, a superior fatura estética de quem,
possuindo o sentimento íntimo do país
e do seu tempo, conforme lapidar sentença exponenciada no ensaio Instinto de nacionalidade construiu uma obra
que tanto incursionou pelas camadas mais profundas da interioridade
humana, quanto compreendeu como
poucos os vãos e desvãos da realidade histórica e política de um complexo país chamado Brasil. Mas, é importante que se acentue que o trabalho de
pesquisa a que se consagrou o professor Hélio de Seixas Guimarães não se
limita a fazer, digamos, uma espécie
de inventário mecânico e meramente
descritivo das várias leituras feitas sobre a obra machadiana, dado que a sua
pretensão é inteiramente outra. O que
o referido pesquisador pretendeu, na
realidade, e o fez com grande competência argumentativa, foi buscar, nas
estruturas textuais engendradas pelo
gênio Machado de Assis, os elementos estilísticos, a arquitetura composicional responsável pela emergência de
tantas leituras, muitas delas, conforme
já acentuamos marcadas por um explícito litígio interpretativo.
Assim, o renomado ensaísta se propôs a realizar uma hermenêutica de natureza dupla: de fora para dentro e de
dentro para fora, num percurso dialético no qual, na medida em que Machado
de Assis é lido, Hélio de Seixas Guima-

rães vai desvendando os mecanismos
que mostram e demonstram que ele,
Machado de Assis, também nos lê; também inspeciona os meandros da alma
nacional; também sonda os diversificados horizontes de expectativa inerentes
a quem dele se aproximou com o anelo
de esquadrinhar a poderosa mensagem
humana e estética que o mestre Machado de Assis produziu numa vida inteiramente dedicada ao fulgurante ato-processo da criação literária.
Machado de Assis foi um escritor
para quem a literatura sempre se configurou numa espécie de segunda alma,
numa companheira inseparável em
sua permanente travessia de inquiridor da realidade brasileira. Terrorista
disfarçado de diplomata, no lúcido e figurado dizer do crítico literário Alfredo Bosi, Machado de Assis, o escritor que
nos lê emerge como uma esfinge que, ao
mesmo tempo em que é posto no poliédrico divã da crítica literária, também
se revela como um potente psicanalista, um arguto escafandrista do outro,
no caso em tela, dos muitos leitores que
tentaram decifrar o seu mistério, fascínio e encanto.
Machado de Assis – o escritor que nos
lê é um trabalho que se constitui num
estudo sério e grandemente instrutivo,
caracterizado por uma abordagem que
privilegiou o corpo a corpo com a obra
machadiana; e com as leituras suscitadas por ela. Aqui, crítica e metacrítica
se enlaçam em pronunciamentos sobremaneira ponderados, que iluminaram ainda mais o universo textual do
incomparável Machado de Assis, incontestável paradigma da cultura e da literatura brasileira.

Plural

Na obra, é encontrado
um Machado de Assis
aberto, incontornável,
errático, inapreensível
e refratário a toda
interpretação que se
pretenda ser completa

Rádio

‘Espaço Cultural’ tem entrevista
com a banda Primeira Estrada
Foto: Divulgação

Da Redação

O programa Espaço Cultural de hoje tem uma entrevista com a banda Primeira Estrada, que está divulgando o
álbum Gravidade. Editado e
apresentado pelo jornalista
Jãmarrí Nogueira, conteúdo
vai das 22h à meia-noite na
Rádio Tabajara (105,5 FM),
com transmissão também
pelo site da emissora.
O papo será com o vocalista Tarcísio Vieira. Esse bloco também tocará canções
do novo disco e do EP Hoje,
lançado em 2013. Na seleção, algumas das canções
que marcaram os 13 anos de
existência dessa banda paraibana, como ‘Indiretas’, ‘Existência’, ‘Moldura infeliz’ e
‘Sorri pra mim’.
Além da entrevista, o
programa terá músicas de
nomes como Rayr Negron,
Dryt, Iago D’Jampa, PS Carvalho, Adeildo Vieira, Beto
Miranda e DJ Topz. Completando o time de músicos da
playlist: Gell Venttannia, Lukete, Eric, Herbert Vianna,

Grupo de rock paraibano está lançando o álbum ‘Gravidade’

Sandra Belê e banda Unidade Móvel, além de músicas
de Cida Alves, Mira Maya,
Sinta a Liga Crew, Chico César e Dandara Alves.
A edição pode ser ouvida
também pelo site oficial da
Rádio Tabajara (radiotabajara.pb.gov.br/radio-ao-vivo/),
e, no dia seguinte à apresentação, fica disponível no canal da Funesc no YouTube
(/TvFunesc).
Sobre a banda
O entrevistado desta edição do programa Espaço Cultural será Tarcísio Vieira, vocalista da banda paraibana
Primeira Estrada. O grupo

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

n
Serão tocadas
canções que
marcaram os 13
anos de criação
da banda, como
‘Indiretas’,
‘Existência’,
‘Moldura infeliz’
e ‘Sorri pra mim’.
surgiu em 2009 e é formado por Tiago Vieira (bateria),
George Luiz (guitarra) e Túlio Vieira (baixo). Os sobrenomes deixam claro o parentesco: Tarcísio, Túlio e Tiago
são irmãos.
Assuntos como amor, liberdade e conflitos internos
estão presentes nas suas músicas, assim como as temáticas comportamentais estão
presentes nas letras da Primeira Estrada, que foca sua
sonoridade em um rock com
guitarra de base suja amalgamado a uma poética contemporânea. O grupo também já
participou de diversos festivais e concursos musicais.

GRermano
omero

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Imagem: Reprodução

No poema sinfônico ‘Andrômeda’, de Augusta Holmes,
a aparição de Perseu montado no cavalo alado Pégaso é
inicialmente citada por delicadas flautas

Música, mito e
constelação (II)

N

a última cena descrita no poema
sinfônico ‘Andrômeda’, da compositora
francesa Augusta Holmes, a
personagem de mesmo nome está só. Ela e
a noite estrelada, à beira-mar. Restam-lhe
o medo e a apreensão diante da iminente
chegada da horrenda criatura… A orquestra
então silencia, mais uma vez, para que
ela conclua os sombrios pensamentos,
calmamente resignados.
Andrômeda passa a contemplar a
abóbada celestial. Eis que identifica
cintilações distantes, confundindo-se com as
estrelas, que aos poucos se aproximam, bem
definidas na delicadeza das harpas. Mas o
brilho alvissareiro se mescla a algo que se
movimenta sob a superfície escura do mar,
revolvendo a água que também cintila em
contraponto com a imagem que se delineia,
lá em cima. É Perseu, voando garbosamente
montado em Pégaso! A aparição é inicialmente
citada por delicadas flautas, entrelaçadas em
volteios espiralados, apoiados na suavidade
das trompas, com repetidas sequências de
quatro notas. Ao avistar a bela Andrômeda
acorrentada à beira-mar, Perseu ordena
que Pégaso aterrisse em sua direção, como
descrevem os metais em ritmo marcial que
lembram a cavalgada wagneriana das
valquírias.
Ao chegar em terra, ele aproxima-se de
Andrômeda. Amedrontada, ela o adverte sobre
a presença do monstro Cetus, que se ergue
do mar escuro e o combate se inicia. O poema
ilustra com heroica veemência orquestral o
duelo nitidamente vantajoso para Perseu.
Em crescente frenético, toda a convergência
sinfônica foca-se na sua vitória espetacular,
exposta de forma radiante pelo tema principal.
Tudo enfim se concentra na densa passagem
que ilustra a surpresa de Perseu, emocionado
perante a beleza da vítima salva, por quem
impetuosamente se apaixona. A música
se funde à intensidade do sentimento com
grandiosidade encantadora e explode com a
força triunfante do tema.
Passada a tensão que envolveu o vitorioso
desfecho, Augusta Holmès restabelece o
sentimento de paz profunda e envolvente num
cenário pincelado por bucólico oboé, seguido
do clarinete, contrapostos ao lirismo das
cordas, em delicado ritmo ternário, lembrando
uma graciosa valsa.
A vida volta calmamente ao normal com o
casal apaixonado, abençoado pelos pais, já
residindo em Argos onde foram construir o lar,
posteriormente agraciado com a chegada dos
filhos. Nem a tentativa de vingança de Fineu,
o príncipe a quem Andrômeda havia sido
prometida antes do trauma, surte efeito, nem
merece relevância.

(Continua na próxima semana)
Colunista colaborador
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Premiação

Brasileira ganha Leão de
Ouro da Bienal em Veneza
Carioca Christiane Jatahy foi reconhecida pelo conjunto de sua obra teatral
Foto: Divulgação

Agência Estado

Christiane Jatahy, cineasta, dramaturga e autora brasileira, ganhou o
Leão de Ouro da Bienal de Veneza pelo
conjunto de sua obra teatral. Já o Leão
de Prata vai para a cineasta e performer
finlandesa de origem egípcia Samira Elagoz. A cerimônia de premiação
será durante o 50 º Festival Internacional de Teatro, entre os dias 24 de junho
e 3 de julho, em Veneza.
Observadora
Nascida no Rio de Janeiro em 1968,
Christiane Jatahy é, segundo os organizadores, “uma das figuras mais originais da onda teatral que atravessou o
Atlântico e regenerou a cena europeia
nas últimas décadas”. Os diretores do
Departamento de Teatro Stefano Ricci e
Gianni Forte disseram, em comunicado,
que ela é uma “observadora dura e perspicaz da crueldade violenta do nosso
mundo” e que “desenvolve uma linguagem original que mescla a força radical
de sua dimensão poética com o contra-

Jatahy é uma “observadora dura e perspicaz da crueldade violenta do nosso mundo”

ponto do cáustico pensamento político,
sempre permeado por um intrépido espírito de experimentação entre presente e passado”.
Eles ainda destacam sua capacidade de fundir os horizontes do cinema e
do teatro, por meio de uma espécie de
atrito pessoal brechtiano-wagneriano,

EM cartaz

para explorar territórios espinhosos
que revelam a instabilidade do fictício.
E suas “armadilhas narrativas inesperadas e incrivelmente belas nas quais o
público permanece tão ativamente cativo e fascinado pelo que está acontecendo diante de seus olhos que não sente
vontade de escapar”.

Foto: Divulgação

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

Serviço

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

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

Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping Manaíra (Box) [3246-3188] •
Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro Severino Cabral [3341-6538] •
Bar dos Artistas [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador [3337-4646]
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Crônica
Em destaque

José Nunes - Jornalista

A União como a
voz do campo

Q

uarenta anos depois de cruzar o umbral
da redação de A União, esse jornal
continua suprindo a Universidade que
continua distante de mim.
Quando fui adotado, em 1980, sua redação
revelava-se paisagem dos meus devaneios, e à
medida que os anos passavam, me deu guarida
e agasalho, do jornal recolhi amigos que
sempre apontaram horizontes para consolidar
aspirações pessoais e os caminhos da arte.
Quando meus passos se consolidaram na
redação, pois chegava como repórter depois
de engatinhar pelo ambiente de O Norte, onde
copiava telegramas enviados pelas agências
nacionais e internacionais de notícias, a diretoria
decidiu editar um suplemento agrícola, ajudando
no diálogo do governo com o agricultor. Talvez
por causa de minha procedência da agricultura
ou pelo jeito de camponês de andar, convidaramme a integrar a equipe que cuidaria do
suplemento agrícola.
A União sempre teve essa aproximação com
as classes produtoras, assumindo papel de portavoz quando os parlamentares se ausentavam
das propostas que garantiam o fortalecimento da
economia rural, base de sustentação de qualquer
plano econômico, ainda no tempo quando tinha
em abundância a força do braço para escavacar
a terra e semear os grãos.
No tempo do meu bisavô João Mendes, este
tomava conhecimento das políticas públicas
para o setor agropecuário, do preço da saca de
café, do garajau de rapadura à arroba de carne
bovina pelas páginas de A União.
Na década de 1930, o jornal chegava de trem
até Borborema e dali seguia para Serraria, em
lombo de animais. Dos poucos leitores da cidade,
meu bisavô reservava as tardes para sua leitura,
recostado na cadeira de jacarandá, levantando
a vista apenas para observar o pôr do sol com
nuanças avermelhadas e cinza margeando o alto
das serras, a perder de vista.
O deputado Francisco Duarte Lima, que
Serraria exportou ao Senado no ano de 1936,
eleito para substituir José Américo de Almeida
que renunciou para concorrer à Presidência
da República, cujo plano foi frustrado por
Getúlio Vargas que desejou ser ditador, servia
de gozação porque cobrava melhor preço para
a rapadura. O homem do campo tinha voz no
parlamento e o jornal era palco de discussões
e debates.
Naquela época, A União editava, toda
semana, um suplemento agrícola – Parahyba
Rural – com reportagens e artigos abordando
temas de grande relevância para a agricultura.
Os cuidados para o controle de pragas e
insetos que atacavam os cafezais, os algodoais
e o bicho da seda, além da cana que abundava
nas várzeas do Rio Parahyba e todo o Brejo,
fontes de renda que engordava a economia
da Paraíba, eram repassados por agrônomos
especializados em cada assunto. A Paraíba
ganhava escolas agrícolas em Bananeiras e
Areia, em Umbuzeiro e Alagoinha funcionavam
estações de pesquisa para o melhoramento
genético de bovinos.
Ao final do milênio passado, os olhares
ainda estavam voltados para as coisas
do campo, e na Paraíba não poderia ser
diferente. Se antes a preocupação era para
a produção de alimento, àquela época,
como agora, além de saciar a fome, setores
da sociedade se preocupam com as causas
e os efeitos danosos sobre a Natureza, que
trazem enormes consequências para o futuro
da humanidade. A União daria uma grande
contribuição se, como há cem anos e depois
nos anos que antecederam a chegada do novo
milênio, promovesse discussão sobre a questão
ambiental, o uso racional da terra.
Este jornal sempre foi instrumento usado
pelos governos para mostrar suas atividades
administrativas, em épocas com maiores ou
menos abrangências, o que se propõe desde
sua fundação, em 1893, contudo, sem nunca
deixar de registrar a evolução econômica e
social da Paraíba.
Conhecendo o passado é possível construir
o futuro com pedras sólidas, resistentes às
ventanias e tempestades. O esforço individual
ou coletivo ajuda nessa tarefa de construção
uma sociedade onde existam menores dores
e mais sorrisos. Assumindo a voz do campo,
este jornal contribuirá para a efetivação do
fortalecimento da economia e da melhor
condição de vida.

•

Colunista colaborador
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Luto nas artes

Eliézer Rolim morre aos 61 anos
Nascido em Cajazeiras, dramaturgo e cineasta teve embolia pulmonar e lesão cerebral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

“Ele era um gênio na dramaturgia e encenação. Era
criativo e tinha o poder de transformar arte em mais arte”,
afirmou o ator e diretor Edilson Alves, referindo-se ao
legado do teatrólogo e cineasta cajazeirense Eliézer Rolim,
que morreu ontem, aos 61 anos de idade. Ele havia sido
diagnosticado com Covid-19 e teve uma embolia pulmonar e lesão cerebral, no Hospital Nossa Senhora das
Neves, em João Pessoa, onde se encontrava internado em
estado grave.
“Eliézer levou o teatro da Paraíba para muito longe e
colocou alguns artistas na cena brasileira”, disse também
a atriz Zezita Matos, igualmente comovida com a perda
do amigo. “Trabalhei com ele em O Sonho de Inacim e o
admirava muito. É uma perda muito grande”.
Edilson Alves revelou que Eliézer foi o autor da ideia
e deixou pronto o roteiro de Eu vi o Céu, que também iria
dirigir, mas a peça baseada na vida dos romeiros de Padre
Cícero não conseguiu aprovação na Lei Aldir Blanc em
2021. “Além do roteiro, figurino, desenhos, concepção de
cenários, tudo está pronto. Olha só a ironia do destino:
o título é Eu vi o Céu e agora, certamente, ele está vendo
o Céu”, comentou ele, acrescentando que Eliézer vinha
trabalhando com o Agitada Gang nas últimas montagens do grupo. “Para mim, Eliézer era um dramaturgo,
pois começou no teatro e depois é que foi para o cinema.
Considero ter sido ele mais importante no teatro, embora
gostasse de cinema, o que não quer dizer que ele não ficasse dividido entre o teatro e o cinema”, declarou Alves,
que foi ator no longa O Sonho de Inacim (2009) e diretor de
elenco do curta Eu Sou o Servo (2000).
Outra atriz e diretora comovida com a morte do conterrâneo é Marcélia Cartaxo. “O que caracteriza a obra de
Eliézer Rolim tanto no teatro como no cinema é a preocupação com as questões sociais, a exemplo do misticismo
religioso, a prostituição, a miséria, temas que gostava de
abordar e que levou de Cajazeiras para o restante da Paraíba e para o país”, disse ela, que participou de O Sonho de
Inacim e do espetáculo Beiço de Estrada, que posteriormente virou seu último filme, em 2018. “Tive impulso muito
grande no início da minha carreira através do Beiço de
Estrada, que saiu em caravana pelo Projeto Mambembão
pelo Brasil quando a cineasta Suzana Amaral me viu interpretar e me convidou para seu filme A Hora da Estrela”,
relembrou Marcélia.
O cineasta Bertrand Lira destacou que Eliézer era muito produtivo no teatro. “O espetáculo Como Nasce um Cabra da Peste é o mais conhecido e o que atraiu mais público,
quando ele já morava em João Pessoa”.
Eliézer Rolim recebeu vários prêmios com sua produção teatral, em que se destacam os trabalhos de dramaturgia, cenografia, direção e iluminação. Era membro da
Academia Paraibana de Cinema (APC) e atuava na área
audiovisual como produtor, roteirista e diretor.

n
Eliézer Rolim
deixou escrita
uma peça
inédita que
iria dirigir:
“Eu vi o Céu”,
baseada na
vida dos
romeiros de
Padre Cícero
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Paraibano era
membro da Academia
Paraibana de Cinema
(APC) e atuava na
área audiovisual
como produtor,
roteirista e diretor,
além de ter recebido
vários prêmios com
sua produção teatral
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Dentre suas obras premiadas nos palcos do teatro, um dos destaques é ‘Como Nasce um Cabra da
Peste’ (E), do grupo Agitada Gang; no cinema, teve notoriedade dirigindo longas-metragens como
‘O Sonho de Inacim’, com José Wilker (D), e ‘Beiço de Estrada’, filme baseado em uma das suas peças

Música

Joel Cavalcanti

cavalcanti.joel@gmail.com

Dois instrumentos que se desafiam musicalmente em improvisos e se afinam em piano e voz
com um repertório do cancioneiro popular brasileiro. É o que
apresenta hoje, às 21h, na Vila
do Porto, em João Pessoa, o duo
formado pelo pianista paraibano
Salomão Soares e a cantora paulista Vanessa Moreno. Eles lançam Yatra-tá, segundo álbum do
projeto que valoriza os clássicos
da MPB em arranjos marcados
por uma grande liberdade criativa na qual é quebrada a fórmula
do piano que simplesmente segue
harmonicamente uma voz.
A dupla se conhece há cerca
de 10 anos, quando Salomão saiu
de Cruz do Espírito Santo (PB)
para morar em São Paulo, passando temporadas se apresentando
em navios de cruzeiro. Sempre
se esbarrando e dividindo palco em projetos de outros artistas,
eles decidiram gravar em 2019
Chão de Flutuar, e, no último mês
de dezembro, lançaram Yatra-tá
(termo em sânscrito que significa
“jornada de transformação”), com
um repertório que destaca Chico Buarque, Milton Nascimento,
Tom Jobim, Lenine, Joyce Moreno,
Luiz Gonzaga, Djavan e Hermeto
Pascoal. O disco ainda conta com
as participações especiais de Mônica Salmaso e Renato Braz.
“O projeto é todo focado em
trazer releituras de clássicos dos
nossos ídolos brasileiros. A ideia
é pegar essas músicas conhecidas

e colocar em uma linguagem do
nosso ponto de vista, bem livre e
com muita improvisação”, destaca o paraibano, que incluiu no
álbum uma música autoral dele
chamada ‘Vicente chegou’. As
interpretações das canções estão
definidas pela interação e pela
intimidade desenvolvida pela
dupla, que sempre apresenta um
show novo com um espaço especialmente estruturado para que
explorem a originalidade ao alto
nível do talento de ambos.
Nessa improvisação, não é impossível distinguir se é Salomão
Soares quem segue o arranjo da
“voz-ritmo” de Vanessa Moreno, ou se seria o inverso. Para o
músico, essa não é sequer uma
questão. “Há momentos em que
ela improvisa livremente e vou
tentando construir a música com
ela. O contrário também acontece.
A Vanessa faz bastante percussão vocal, e é um processo que a
gente caminha juntos mesmo”,
frisa o pianista, que tem entre suas
maiores inspirações na carreira o
músico Hermeto Pascoal. Salomão já foi o convidado especial do
instrumentista alagoano no Festival Sesc Jazz 2018 – um dos mais
renomados eventos do gênero na
América Latina.
“Hermeto é um dos músicos
que eu mais ouvi e pesquisei.
Inclusive, um dos motivos de eu
ir para São Paulo foi porque eu
queria estudar no Conservatório
de Tatuí, onde André Marques,
pianista que toca com Hermeto há quase 30 anos, dá aulas”,
explica o músico, que acabou

também se aproximando de Itiberê Zwarg, baixista de Hermeto
Pascoal desde 1977. Com 31 anos,
Salomão é vencedor do Prêmio
Mimo Instrumental 2017, finalista
do Piano Competition no Festival
de Montreux 2017 – Suíça, e vencedor do Prêmio Novos Talentos
do Festival Savassi de 2018.
Já Vanessa Moreno é vencedora do Prêmio Profissionais da
Música em 2017 e, um ano depois,
na categoria Melhor Cantora. Em
2021, ela voltou a vencer o Prêmio
como Melhor Cantora e também
Autora. Natural de São Bernardo do Campo, em São Paulo, ela
vem construindo uma trajetória
como intérprete e compositora
reconhecida atualmente como
uma das grandes revelações da
música brasileira. Participou de
diversas gravações e shows com
artistas da música nacional, como
Gilberto Gil, Roberto Menescal,
Rosa Passos, Fabiana Cozza, Filó
Machado, Maria Gadú, Criolo e
Toninho Ferragutti.
‘Workshop’ em João Pessoa
A maneira pouco convencional que a dupla encontrou para
construir a sintonia de ambos é
o tema de uma oficina oferecida
gratuitamente hoje, às 15h, na Sala
de Concertos Radegundis Feitosa,
no campus da UFPB na capital.
Falando sobre a concepção de improvisar e ilustrando com algumas
músicas do repertório, ‘A liberdade
no piano e voz’ é direcionada especialmente para quem toca algum
instrumento e conta com espaço
para participação da plateia.

Foto: Dani Gurgel/Divulgação

Pianista da Paraíba lança álbum com cantora paulista

Na capital paraibana, o dueto
formado por Salomão Soares e
Vanessa Moreno vai apresentar
‘Yatra-tá’, álbum do projeto
que valoriza os clássicos da
MPB em arranjos marcados
por liberdade criativa

Através do QR Code
acima, acesse o site
para as inscrições
da oficina
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para Praças

Promoção será mais rápida na PM
Governador também autoriza ascensões e processo seletivo para cursos de formação de oficiais, sargentos e cabos
Foto: Twitter

Líder destaca investimentos
do Governo ao longo do ano

Governador autorizou o Comando da Polícia Militar a realizar processo seletivo interno para 190 vagas, divididas entre oficiais, sargentos e cabos

O governador João Azevêdo encaminhou à Assembleia Legislativa da Paraíba o Projeto de Lei (PL) que
irá viabilizar as promoções
de praças da Polícia Militar
a cada sete anos que, anteriormente, ocorriam em 10
anos, ampliando ainda os
benefícios até o 1º sargento,
assegurando fluxo nas ascensões profissionais.
Além disso, o chefe do
Executivo estadual autorizou o Comando da Polícia
Militar a realizar processo
seletivo interno para 190
vagas divididas no curso
de Habilitação de Oficiais
(30); Curso de Formação
de Sargentos (90); e Curso de Formação de Cabos
(70). Também foram asseguradas a efetivação de 77
promoções de oficiais e de
mais 60 praças. As ações
são alusivas aos 190 anos
da Polícia Militar da Paraíba comemorados nesta
quinta-feira (3).

O gestor ainda encaminhou ao Poder Legislativo
ajustes na Lei de Proteção
Social dos Militares que
garantem diversas melhorias, entre elas a manutenção dos direitos de adicionais e proventos para os
profissionais que já estejam nas Corporações; abertura do fluxo das ascensões
profissionais com regras
mais adequadas de passagem para a reserva; integralidade dos proventos
para os militares transferidos em situações de saúde ou acidentes.
As ações se somam aos
benefícios salariais concedidos à categoria, tais
como a incorporação de
100% da bolsa desempenho à remuneração; aumento de 24% no cartão
alimentação; reajuste de
até 92,9% para cabos, soldados e sargentos nos plantões extras, além de 10%
de reajuste salarial, bene-

Direitos

As ações se
somam aos
benefícios salariais
concedidos à
categoria

ficiando militares ativos e
inativos. Com isso, a menor
remuneração de um soldado será de R$ 4.206,87, que
incluindo os plantões, poderá chegar a R$ 6.800,00,
podendo ser ainda maior
se as horas forem prestadas em finais de semana,
o que elevará a remuneração total de um soldado a
um patamar superior a R$
8.000,00.

Corpo de Bombeiros
O governador João Azevêdo também autorizou a
promoção de 20 bombeiros
militares que concluíram o
Curso de Formação de Sargentos (CFS) à graduação
de 3º sargento e de três oficias sendo um por merecimento e dois por antiguidade. Ele também liberou
o início de mais um Curso
de Formação de Sargentos
com 40 vagas.
O gestor também determinou a criação de Comissão Interna, já publicada em
boletim interno da Corporação, para elaboração de
edital do Curso de Habilitação de Oficiais (CHO).
Do mesmo modo da Polícia Militar, também foram
encaminhados para a Assembleia Legislativa ajustes
na Lei de Proteção Social e a
redução de tempo para promoção de praças, possibilitando a ascensão até a graduação de 1º sargento.

R$ 300 mil

Mais recursos para o Edson Ramalho
Em mais uma ação em
prol de melhorias para a
saúde pública da Paraíba,
o deputado federal Wilson
Santiago destinou emenda
parlamentar no valor de R$
300 mil para o Hospital da
Polícia Militar Edson Ramalho, em João Pessoa. A
unidade presta serviços à
população paraibana há 52
anos e realiza mensalmente uma média de cinco mil
atendimentos.
Na última segunda-feira (31), o deputado visitou
a unidade hospitalar e foi
recebido pelo diretor-geral
do Hospital, coronel Paulo Almeida da Silva Martins. O secretário executivo
de Representação Institucional da Paraíba, Adauto
Fernandes, também participou da visita. Além do
Laboratório de Análises
Clínicas da Unidade Hospitalar, eles visitaram a UTI
Neonatal do hospital e a
maternidade.
Os recursos provenientes da emenda do deputado Wilson Santiago estão
sendo investidos na reforma e adequação para a ins-
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“

Nosso mandato
está sempre
disposto a
contribuir com
melhorias
que atendam
diretamente a
população
Wilson Santiago

Recursos serão investidos em
reforma para a instalação de
um novo laboratório

talação do novo laboratório
de análises clínicas da unidade hospitalar que realiza
diversos tipos de exames.
“O Hospital Edson Ramalho funciona há cinco
décadas e tem uma grande
importância no âmbito da
saúde pública de João Pessoa e atende pessoas de vá-

rias partes da Paraíba. Nosso mandato está sempre
disposto a contribuir com
melhorias que atendam diretamente a população”,
afirmou Wilson Santiago.
O diretor-geral do Hospital, coronel Paulo Almeida da Silva Martins, ressaltou a importância da

destinação de emendas
parlamentares para a unidade hospitalar. “Quando recebemos uma emenda como essa do deputado
Wilson Santiago, conseguimos melhorar as condições técnicas e funcionais e
quem ganha é o paciente”,
ressaltou o diretor.

O líder do Governo
na Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado
Wilson Filho (PTB) disse, ontem, em entrevista, que os trabalhos na
Casa Epitácio Pessoa serão retomadas na próxima terça-feira, de forma
híbrida. Segundo o parlamentar, por maioria, seus
pares decidiram por este
formato das sessões. Ele
também destacou o volume de obras apresentados pelo governador João
Azevêdo, na mensagem
ao Legislativo.
“A decisão foi de forma esmagadora. A grande maioria decidiu pelo
formato híbrido. E assim
serão as sessões a partir da próxima terça-feira. Quem não puder ir,
por ter receio de contrair
a nova variante da Covid-19, ficará remoto, estilo home office. Mas quem
puder ir, vai participar
dos trabalhos da Assembleia normalmente, como
vinha acontecendo antes do recesso”, explicou
o líder.
Wilson Filho lembrou
que esta decisão, por
maioria dos deputados,
vale tanto para os parla-

mentares, quanto para os
servidores da Casa, que
pediram, através do sindicato da categoria, para
que o sistema adotado na
Assembleia neste período
fosse nos moldes de home
office.
“Nós entendemos os
servidores. Eles estão no
direito deles. Mas como já
frisei, quem puder ir presencialmente, se sentir
confortável, vai trabalhar
normalmente. Já aqueles
com doenças que possam
trazer possíveis complicações, em caso de contrair a Covid-19, , ficam
trabalhando no estilo
home office. Resumindo,
o que vale para os deputados, valerá para os servidores”.
O líder do Governo também elogiou João
Azevêdo pela mensagem
ao Legislativo onde confirma obras importantes
e estruturantes para várias regiões e grandes cidades da Paraíba. Wilson
Filho destacou as obras
para Campina Grande,
onde, segundo ele, serão
fundamentais para o município consolidar seu espírito e status de cidade
empreendedora.

Inscrições

Lançado edital para
formação de políticos
Já estão abertas, desde
ontem, as inscrições para
o curso de formação de
Novos Líderes, um movimento paraibano, criado
para inspirar, preparar
e projetar novos líderes
nas disputas eletivas da
Paraíba. O Movimento
Nova Atitude foi lançado oficialmente na segunda-feira.
Criado em 2021, o Movimento é pluripartidário
e busca engajar líderes da
sociedade civil no debate
político, através da educação e da conscientização
política, focada em novas
práticas e propósitos.
O Curso de Formação
de Novos Líderes é gratuito e as inscrições seguem abertas até o dia
sete de Fevereiro, com limite de cinquenta inscritos para a turma 2022,
sendo 50% para homens
e 50% para mulheres.
Temas como ‘História da política e Formação política do Brasil’,
‘Liderança de alta performance’; ‘Relacionamento com a mídia e media
training’; ‘Ciberpolítica:
Redes sociais, fake News
e Big Data’; ‘Comunicação e marketing político’;
‘Relacionamento com o
eleitor e oratória’; ‘Direito Constitucional e Eleitoral’ além de ‘Mobiliza-

ção, Formação de equipe
e Planejamento político’,
estão na grade do curso,
que reunirá especialistas
com renome nacional, no
processo de formação.
O coordenador do
Movimento, o consultor
Júnior Campos, antecipou que certificados serão emitidos, comprovada a assiduidade acima
de 70% entre os encontros
virtuais e presenciais.
“O Nova Atitude é um
movimento aberto, gratuito, universal e acessível a todos os cidadãos
e cidadãs que desejarem
participar da vida pública de sua cidade, e que estejam compromissados
com a diversidade, a democracia, a sustentabilidade, a cultura da paz,
além das boas práticas na
política, a ética e a transparência”, destacou.
Embaixador do Movimento Nova Atitude na
Paraíba, o deputado estadual Chió (Rede), relembrou o sucesso da primeira edição em 2021, que
contou com a presença do
deputado federal Túlio
Gadelha, em João Pessoa.
“Em 2021 formamos
quarenta novos líderes
interessados em transformar a vida e o futuro de
suas cidades, através da
boa política”, disse.
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Câmara da capital testa servidores
Aumento acentuado no número de funcionários com a doença leva Mesa a adotar medida como prevenção
A Câmara Municipal de
João Pessoa encerra , hoje,
a testagem dos servidores
da Casa para verificar as
condições de retorno ao
trabalho no Legislativo. A
medida foi definida pela
Mesa Diretora motivada
pelo crescimento acentuado dos casos de Covid-19
no município.
De acordo com o presidente do Legislativo, vereador Dinho Dowsley (Avante), são crescentes os relatos
de contaminações entre
servidores e vereadores da
Câmara Municipal.
“Decidimos fazer a testagem para garantir a segurança de todos no retorno
ao trabalho, depois do recesso. Durante toda a pandemia, a Câmara Municipal norteou o seu trabalho
no caminho de defesa da
população e vamos continuar fazendo isso”, disse o
presidente da Câmara.
Dinho confirmou que

dependerá, e ele deixou isso
bem claro, que o resultado
da testagem vai nortear a
decisão sobre o formato de
retorno ao trabalho, se presencial, híbrido ou remoto.
Retomada
A testagem está sendo
coordenada pela Secretaria
Municipal de Saúde. Nesta semana, ela ocorrerá até
hoje, das 13h às 16h. O trabalho terá continuidade na

n
Retorno dos
trabalhos na
Câmara de
João Pessoa vai
acontecer no dia
10 de fevereiro,
com a mensagem
do prefeito de
João Pessoa,
Cícero Lucena

terça e na quarta-feira da
próxima semana.
O retorno dos trabalhos
na Câmara de João Pessoa
vai acontecer no dia 10 de
fevereiro, com a mensagem
do prefeito de João Pessoa,
Cícero Lucena. Haverá também a presença dos secretários da administração municipal.
A Mesa Diretora da Câmara de João Pessoa tem
demonstrado preocupação
com o rápido alastramento
dos casos de Covid-19 nos
últimos dias. Desde o início da atual legislatura, a
Casa tem discutido medidas para o enfrentamento
da pandemia.
Foi aprovado projeto
para punir os fura-fila da
vacina, realizadas campanhas publicitárias educativas e todas as matérias
enviadas pela Prefeitura relacionadas ao enfrentamento da pandemia foram priorizadas.
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A Mesa Diretora da Câmara tem demonstrado preocupação com o alastramento dos casos de Covid-19

tribunal eleitoral

de 2016

Juiz Roberto Monteiro toma posse próxima
segunda-feira em solenidade de forma remota

TCE reprova contas do
município de Sobrado

O jurista Roberto D’Horn
Moreira Monteiro da Franca Sobrinho, nomeado para
compor o órgão, no cargo
de juiz efetivo, no Tribunal
Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), toma posse do
cargo na próxima segunda-feira A solenidade será
transmitida de forma virtual, através do YouTube.
A vaga é decorrente do
término do mandato de
Márcio Maranhão Brasilino da Silva. A nomeação foi
publicada no Diário Oficial

da União (DOU), no último
dia 28 de janeiro e assinada pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL).
A lista tríplice para o cargo de juiz efetivo contendo o
nome do nomeado foi aprovada pelo Pleno do Tribunal
de Justiça da Paraíba, na sessão administrativa do dia 14
de julho de 2021.
Perfil
O novo juiz do TRE-PB
é advogado da União des-

de 2006, e atualmente exerce a chefia da Procuradoria-Seccional da União em
Campina Grande como
pr o c u rador- s e c c ion a l.
Exerce também o cargo de
Coordenador na Coordenação Regional Trabalhista
(CORETRABS) da Procuradoria Regional da União da
5ª Região (PRU-5ª Região).
O c upou o ca rgo de
coordenador da Coordenação de Atuação Proativa da Procuradoria Regional da União da 1ª Região

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

Pessoas com deficiência devem fazer revisão
O Tribunal Regional
Eleitoral da Paraíba (TRE
-PB), por meio da Comissão
de Acessibilidade e Inclusão (CMA), convocou todas
as pessoas com deficiência
para realizar a Revisão Cadastral do Eleitor com Deficiência, até o dia 4 de maio.
A revisão cadastral do
eleitor com deficiência tem

o objetivo de garantir a acessibilidade necessária nos locais de votação, bem como
assegurar o direito ao voto
com autonomia.
O recadastramento deve
ser feito pela internet, por
meio do sistema “SOU
PCD”, no site do TRE-PB, desenvolvido pela Coordenadoria de Sistemas (COSIS) e

pela Seção de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
(SEDES), unidades vinculadas a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-PB (STIC).
Após acessar o sistema
“Sou PCD” e conferir seus
dados, o eleitor deve informar umas das opções: o número do título de eleitor; ou

o CPF; ou seu nome mais
sua data de nascimento e o
nome da sua mãe.
Todos os direitos das
pessoas com deficiência serão preservados, conforme o
disposto na Resolução TSE
nº 23.611/2019, que prevê a
possibilidade do eleitor com
deficiência ou mobilidade
reduzida ser auxiliado.

na paraíba

Varas da Justiça Federal serão submetidas a
correição ordinária a partir de segunda-feira
A Corregedoria Regional da Justiça Federal da 5ª
Região realizará, a partir da
próxima segunda-feira, a
correição ordinária nas Varas da Justiça Federal da Paraíba (JFPB). De acordo com
o cronograma, os trabalhos
estão previstos para ocorrer
até o dia 18/02, na parte eletrônica; e de 7 a 11/3 (João
Pessoa, Guarabira e Campina Grande) e de 22 a 25/03
(Monteiro, Patos e Sousa),
na parte presencial. Durante esses períodos, os prazos
processuais e o atendimento às partes não serão suspensos.
A abertura da correição
será on-line pela plataforma
Zoom, às 9h do dia 07/02,

com a participação do desembargador federal Élio Siqueira, da equipe da Corregedoria-Regional do TRF5,
bem como dos juízes federais e dos diretores de Secretaria das Varas Federais, da
Turma Recursal, da Secretaria Administrativa e do Núcleo Judiciário da Seção Judiciária da Paraíba.
Na primeira fase do procedimento, serão analisados
os processos que tramitam
virtualmente nos sistemas
Creta, PJe e PJe 2.x. Para subsidiar a os trabalhos, que serão por amostragem e de
forma remota, na sede do
Tribunal Regional Federal
da 5ª Região (TRF5), a Corregedoria-Regional enviou

formulários de gestão a serem preenchidos por cada
uma das unidades até amanhã.
A parte presencial da
correição ordinária consistirá na vistoria das instalações da Seção Judiciária,
abrangendo, Secretaria Administrativa, Varas da Capital, do interior, e Turma
Recursal da Capital, no exame de procedimentos administrativos, na visitação
do CEJUSC, bem como na
análise de amostra de processos físicos (Tebas) e eletrônicos em trâmite no sistema SEEU.
O objetivo será diagnosticar os serviços prestados,
inclusive no âmbito admi-

nistrativo, identificando dificuldades, que demandem
a intervenção ou a orientação da Corregedoria ou outros órgãos, bem como boas
práticas que possam ser disseminadas no país.
A Corregedoria Regional do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região (TRF5)
é responsável pela coordenação e apoio às atividades
funcionais de Primeira Instância da região. Cabe àquele órgão realizar atividades
correicionais, produzir relatórios e elaborar estatísticas,
com a finalidade de avaliar
o trabalho desenvolvido e
assegurar o bom funcionamento e o aperfeiçoamento
da Justiça Federal.

O Pleno do Tribunal de
Contas do Estado reprovou as contas da prefeitura de Sobrado, referentes
a 2016, durante a gestão
do ex-prefeito George José
Pereira Coelho, em sessão
ordinária por videoconferência, que ocorreu ontem. O motivo da reprovação foi a falta de aplicação
mínima das receitas com
saúde e gastos com recursos do Fundeb.
Segundo o TCE, o prefeito realizou o gasto percentual de 14,74% com
saúde, e ficou abaixo do
percentual de 60% exigido para os gastos de recursos do Fundeb com o Magistério.
O relator do processo
de Sobrado, conselheiro
Arnóbio Alves Viana, reiterou que o percentual mínimo de 15% é uma exigência constitucional,

motivo para a rejeição de
contas. Além disso, o município apresentou déficit
financeiro de mais de R$
1,7 milhão e orçamentário
na ordem de R$ 1 milhão,
sendo observado também
a falta de contabilização da
dívida flutuante.
A Corte rejeitou ainda um recurso interposto pelo ex-prefeito de Sousa, Fábio Tyrone Braga, em
decisão contrária às contas
de 2018. Além disso, um
pedido de vista feito pelo
conselheiro Nominando
Diniz adiou para a próxima sessão a análise de um
recurso de reconsideração
interposto pelo ex-prefeito de Bananeiras, Douglas
Lucena Moura de Medeiros, contra reprovação das
contas de 2018. No voto, o
relator conselheiro Antônio Gomes entendeu pelo
não provimento.

calvário

Desembargador manda
retirar as tornozeleiras
Após remeter o processo da Operação Calvário para a Justiça Eleitoral,
por determinação de cortes superiores (Superior
Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Federal),
o desembargador Ricardo
Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), determinou que
se fosse retirada as tornozeleiras eletrônicas de alguns réus arrolados neste
inquérito. Entre eles, o ex
-procurador geral do Estado, Gilberto Carneiro, e a
ex-prefeita de Conde, Márcia Lucena (PSB).
Além deles, o desembargador Ricardo Vital
de Almeida determinou
também a retirada das tornozeleiras eletrônicas de
Arthur Viana, secretário
executivo da Educação,

e do advogado Francisco
das Chagas.
Todos os quatro réus
estavam cumprindo medidas cautelares determinadas pela Justiça. Eles tiveram, por algumas vezes,
o pedido de habeas corpus
para a retirada destes equipamentos negado.
A ex-prefeita, foi a única
a usar as redes sociais para
comemorar. “Estou saindo
aqui na Média de Mangabeira. Acabei de tirar minha tornozeleira. Hoje, tirando essa tornozeleira, eu
não estou só tirando uma
coisa que fica agarrada na
minha perna, que dorme
comigo e acorda comigo,
que toma banho comigo.
Eu estou tirando um símbolo muito pesado, ruim e
que representa muita injustiça”, postou.
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Vazamento de investigação

PF diz que Bolsonaro cometeu crime
Polícia concluiu inquérito sobre tentativa de ataque hacker ao TSE, mesmo sem colher o depoimento do presidente
Rayssa Motta
Agência Estgado

A Polícia Federal (PF) decidiu concluir o inquérito
sobre o vazamento de uma
investigação sigilosa da corporação, a respeito de uma
tentativa de ataque hacker
aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mesmo sem colher o depoimento
do presidente Jair Bolsonaro
(PL). Ele era o principal investigado no caso e faltou ao
interrogatório na última sexta-feira, 28.
A delegada federal Denisse Dias Rosas, responsável pelo inquérito, enviou
nessa quarta-feira, 2, o relatório final com as conclusões
da PF ao Supremo Tribunal
Federal (STF). No documento, ela minimiza a ausência
de Bolsonaro no depoimento e diz que o fato “não trouxe prejuízo ao esclarecimento dos fatos”.
A delegada reafirma ter
visto crime na conduta do
presidente, do deputado
bolsonarista Filipe Barros
(PSL-PR) e do ajudante de
ordens presidencial Mauro
Cid, mas não pede o indiciamento em razão do foro.
A investigação sigilosa da
PF foi tornada pública por

Bolsonaro nas redes sociais
em agosto do ano passado.
O objetivo, conclui Denisse,
foi alimentar o debate sobre
a chamada “PEC do Voto Impresso”, que acabou rejeitada
na Câmara.
“Todas as pessoas ouvidas
que promoveram a divulgação confirmam suas condutas
e a consciência de que o fornecimento de cópia do inquérito
policial em andamento ao deputado federal Filipe Barros
foi feito originalmente com o
fim específico de subsidiar as
discussões relativas à PEC no
135/2019”, diz um trecho do relatório.‘
Milícias digitais’
O documento ainda relaciona a atuação do presidente, do
assessor e do deputado ao inquérito das milícias digitais. “O
modo de agir é correlato”, escreve a delegada. A íntegra da investigação sigilosa sobre a tentativa de invasão aos sistemas
do TSE foi obtida por Filipe Barros, a partir de um pedido formal na qualidade de relator da
“PEC do Voto Impresso”, junto
ao delegado federal Victor Neves Feitosa Campos. Em depoimento, o parlamentar admitiu
que compartilhou o material
com o presidente e com o assessor dele.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais
elétricos e de iluminação para a Secretaria de Infra–estrutura deste município. Abertura da sessão
pública: 09:30 horas do dia 21 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com.
Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/.
Sertãozinho - PB, 02 de Fevereiro de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: · Contratação de serviços mecânicos
especializados de consertos/reparos e manutenções preventivas diversos [complexidade comum a
área de atuação], na frota oficial de veículos do Município, durante o exercício financeiro. Abertura da
sessão pública: 09:30 horas do dia 22 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com.
Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/.
Sertãozinho - PB, 02 de Fevereiro de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 022/2022
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 15 de
Fevereiro de 2022 às 09h00, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à Rua
Coronel José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, em local aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DIDÁTICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL II (6º
AO 9º ANO) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUSA, discriminados e quantificados nos
anexos do edital. Os interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência,
através do sítio www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais
e Documentos de Licitação, 4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das
08h00 às 12h00, em todos os dias úteis, no endereço supracitado, mediante pagamento de boleto
emitido pelo Setor de Tributos do Município. Os licitantes devem vir obrigatoriamente de máscara
e respeitar a distância mínima de 1,5 (um metro e meio).
Sousa, 02 de fevereiro de 2022.
ALYNE SANTOS DE PAULA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br,
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E RECUROS TECNOLÓGICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE
ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ/PB. Abertura da sessão
pública: 08:30 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: 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital:
www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Sumé - PB, 02 de Fevereiro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 257/2021
PROCESSO Nº 19.000.011886.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE PASSEIO, destinado à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 16/02/2022 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: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 21-02533-4
João Pessoa, 02 de fevereiro de 2022.
Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

Abertura do ano legislativo

Lira destaca soberania do Congresso
Agência Estado

O presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), afirmou
ontem, durante a sessão solene que inaugurou os trabalhos do Congresso em 2022,
que a Casa foi “fiadora” da
estabilidade no ano passado.
Na presença do presidente
Jair Bolsonaro (PL) e do presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), Luiz Fuz, o deputado também destacou a
soberania do Parlamento.
“A Câmara dos Deputados, no ano que passou, apesar das turbulências, foi a
grande fiadora da estabilidade. Segurou trancos e sobressaltos, arrefeceu crises
e diminuiu a pressão”, disse Lira no plenário da Casa.
Em 2021, houve um aumento
da tensão entre Bolsonaro e o
STF, o que culminou nas manifestações antidemocráticas
do dia 7 de setembro, quando o presidente chegou a dizer que poderia não cumprir mais decisões da Corte.

O atrito entre os poderes,
contudo, foi amenizado por
uma carta de Bolsonaro, escrita com auxílio do ex-presidente Michel Temer.
No plenário da Câmara ontem, Lira também afirmou que os membros dos
três Poderes têm consciência do peso de suas atribuições e de suas responsabilidades. “Nunca é demais
reiterar a soberania do Parlamento. Aqui, nos últimos
anos, muitas conquistas foram construídas e alcançadas com discussão, debate e,
principalmente, pelo voto de
cada um de nós”, declarou o
deputado.
‘Combate ao vírus’
Lira também afirmou
que a Casa continuará empenhada em construir soluções para enfrentar a pandemia de Covid-19.
“Devemos nos encorajar e
persistir no combate ao vírus,
no concerto de ações para garantir que não faltem recur-

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2021
PROCESSO Nº 19.000.012537.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA
NOBREAKS E GRUPOS GERADORES, destinado a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 16/02/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRAS.GOV.BR: 902102021
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 21-02150-8
João Pessoa, 02 de fevereiro de 2022.
Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

sos, leitos, equipamentos,
medicamentos e tudo o mais
que for necessário para a segurança da população brasileira”, disse Lira, ao citar a
nova onda de infecções causada pela variante Ômicron.
Ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), crítico de medidas de combate
à pandemia, Lira também
pediu respeito às normas e
recomendações das autoridades sanitárias e ressaltou
que é preciso “redobrar os

esforços” para impulsionar
a campanha de vacinação.
Nas últimas semanas,
Bolsonaro travou um embate com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) por causa da vacinação infantil no país.
O chefe do Executivo chegou a sugerir que o órgão
teria “interesses” na imunização de crianças contra
a Covid-19 e foi rebatido
pelo presidente da agência, Antonio Barra Torres.
Foto: Agência Câmara

Em sessão solene, o Congresso abriu os trabalhos legislativos

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos
do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMAPRISCILA PEREIRA FRANKLIN, CPF nº 065.060.564-01, a
comparecer a este Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, entre as
08:00 e 15:00h horas, de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos,
a contar da publicação desde edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos valores devidos em
atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais,
relativas a operação de alienação fiduciária firmada com o BANCO BRADESCO S/A, registrada
na matrícula 25.173, que tem por objeto oBangalow Duplex No. 269/H, (Bg.02.8), Edificado No
Lote De Terreno Próprio Nr 37-A DaQuadra 12, Lot. Praiamar,Ponta de Campina, Cabedelo/PB,
sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em
seu favor do(a) credor(a) e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel.
Dado e passado nesta cidade de Cabedelo/PB, em 02/02/2022. ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE
MARTINS. Oficial Interino.
CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL EM JOÃO PESSOA, CNPJ - 09.189.564/0001-99 torna
público que recebeuda SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação, para construção de um prédio uso CB/SB/IB com área total de 2.724,38 m2 situado à Av. Floriano Peixoto,
911 - Bairro do Jaguaribe JOÃO PESSOA - PB
JOSÉ WRBAN GARCIA DA SILVA, CPF 052.337.734-73, TORNA PÚBLICO E NOTÓRIO, QUE
SOLICITOU À SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DO
MUNICÍPIO DE CABEDELO, A LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO PARA SISTEMA DE TRATAMENTO COM FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NA
PRAÇA VENÂNCIO NEIVA, SN - LOTE 36A QUADRA 66, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO
DE CABEDELO.
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA –
CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade implantação
de pavimentação do Contorno de Areia- UF: PB. Processo: 2022-000326/TEC/LP-3614.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Interino e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Deputado Barreto Sobrinho, 168 - Tambiá - João Pessoa - PB, às 13:30 horas do dia 16 de
Fevereiro de 2022, por meio do site https://www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço. Restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Equiparados, para: Aquisição de material permanente (ar–condicionado) destinado a
Defensoria Pública do Estado da Paraíba, através do convênio DEPEN–MJSP, Plataforma+Brasil
nº 891353/2019. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: no horário das 12:00 Às 17:00 de segunda a quinta-feira e 08:00 Às 13:00
na sexta-feira, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3221–6340. E-mail: cpldp@defensoria.
pb.gov.br. Site: http://www.defensoria.pb.def.br/transparencia/licitacoesecomprasdiretas.php ou
https://www.licitacoes-e.com.br.
João Pessoa - PB, 02 de Fevereiro de 2022
ALAN DOUGLAS BARBOSA DE LIMA
Pregoeiro Interino

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Interino e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Deputado Barreto Sobrinho, 168 - Tambiá - João Pessoa - PB, às 13:30 horas do dia 17 de Fevereiro
de 2022, por meio do site https://www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico,
do tipo menor preço. Objeto: Aquisição de equipamentos, acessórios de informática, para suprir
a necessidade da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, através do convênio DEPEN–MJSP,
Plataforma+Brasil nº 891353/2019. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 12:00 Às 17:00 de segunda a quinta-feira e 08:00
Às 13:00 na sexta-feira, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3221–6340. E-mail: cpldp@
defensoria.pb.gov.br. Site: http://www.defensoria.pb.def.br/transparencia/licitacoesecomprasdiretas.
php ou https://www.licitacoes-e.com.br.
João Pessoa - PB, 02 de Fevereiro de 2022
ALAN DOUGLAS BARBOSA DE LIMA
Pregoeiro Interino
Comarca de 2ª Vara Mista de Santa Rita – PB. Edital de Citação. Prazo: 60 dias. Processo
nº0000162-16.2014.8.15.0291. Ação: EXECUÇÃO. O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 2ª VaraMista
de Santa Rita, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos quantos virem ou tiveremconhecimento
do presente Edital, que por este Cartório e Juízo tramita a ação acimamencionada, promovida por
AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face deMARIA DA PAZ DO NASCIMENTO
e OUTRA, que através do presente Edital manda o MM.Juiz de Direito da Vara supra citar o(a)
promovido(a) acima referid0(a), atualmente em localincerto e não sabido, para, querendo, contestar
a presente ação no prazo de 15 dias, sob penade serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados
pelo(a) autor(a). E para que ninguémpossa alegar ignorância, o presente Edital será afixado no
local de costume e publicado noDiário da Justiça. 2ª Vara Mista de Santa Rita-Pb, 27 de agosto
de 2021. Eu, Fernanda Huebrade Souza Leite, Técnico/Analista Judiciário desta vara, o digitei e
assinei virtualmente. Mariados Remédios Pordeus Pedrosa, Juiz(a) de Direito.
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Deslizamento de terra

Equador: chuvas deixam 24 mortos
Tragédia aconteceu em Quito, capital equatoriana, e 12 pessoas estão desaparecidos, segundo as autoridades
Agência Brasil

Pelo menos 24 pessoas
morreram em deslizamento
de terra na capital do Equador, Quito, e 12 estão desaparecidas, disse o prefeito Santiago Guarderas.
Equipes de resgate vasculham casas e ruas cobertas
de lama após a pior inundação em quase duas décadas.
Chuvas torrenciais na
noite de segunda-feira (31)
causaram acúmulo de água
em desfiladeiro perto dos
bairros populares de La
Gasca e La Comuna, jogando lama e pedras sobre casas e afetando o serviço de
eletricidade.
A agência de gestão de
desastres do país informou
que 48 pessoas ficaram feridas.
“Vimos imenso rio negro que arrastava tudo, tivemos que escalar muros
para escapar”, disse a moradora Alba Cotacachi, que
retirou as duas filhas da
casa. “Estamos procurando os desaparecidos.”
Imagens obtidas pela
Reuters mostram homem
lutando para se libertar das
águas lamacentas que desciam rua residencial. Testemunhas da Reuters disseram que o homem foi
arrastado enquanto moradores gritavam por socorro.
Outros vídeos mostram

Auxílio
Gabinete do
prefeito Santiago
Guarderas montou
abrigos para as
famílias afetadas e
iniciou a limpeza
das ruas

Turbulência na Argentina

Acordo do FMI abre crise
entre Fernández e aliados
Agência Estado

O acordo de refinanciamento da dívida, assinado
entre a Argentina e o FMI,
na sexta-feira, abriu uma
nova crise entre os peronistas, colocando mais uma vez
a ala kirchnerista, comandada pela vice-presidente,
Cristina Kirchner, em rota
de colisão com o bloco liderado pelo presidente argentino, Alberto Fernández.
O pacto, referente a uma
dívida de US$ 44,5 bilhões
contraída pela Argentina em
2018, prevê o refinanciamento por meio de um “programa de facilidades estendidas” durante os próximos
dois anos e meio. O acordo
exige que a Argentina reduza seu déficit a zero até
2025 e faça grandes cortes
nos subsídios do governo à
energia.
Insatisfeito, na segundafeira, o deputado Máximo
Kirchner, filho de Cristina e
do ex-presidente argentino
Néstor Kirchner, renunciou
à liderança do bloco governista na Câmara dos Deputados. “Esta decisão decorre
de eu não compartilhar da
estratégia utilizada e muito menos dos resultados obtidos com a negociação com
o FMI”, afirmou o deputado.
Para Máximo, seria “irracional e desumano” sinalizar e propor correções
aos “erros e abusos” do FMI.
“Talvez seu nome deve ser

Foto: Agência Brasil

forte corrente carregando
árvores, veículos, lixeiras e
até postes de eletricidade,
ao mesmo tempo em que
pessoas eram resgatadas
por vizinhos.
As autoridades não descartam a possibilidade de
novos deslizamentos. O gabinete do prefeito montou
abrigos para as famílias afetadas e iniciou a limpeza
das ruas.
O Equador enfrenta fortes chuvas em várias áreas,
que causaram transbordamento de rios e afetaram
centenas de casas e vias.
As chuvas em Quito
na segunda-feira (31) foram equivalentes a 75 litros por metro quadrado,
o maior volume em quase
duas décadas.

Força Monetária Internacional. Como vejo que eles
estão sempre interessados
em despesas, eles poderiam
economizar em economistas caros, pois para fazer o
que fazem, é suficiente apenas gente que sabe pressionar, prometendo o inferno
se o que eles querem não for
feito.”
A decisão de Máximo aumenta a incerteza dentro da
coalizão governista, formada nas eleições de 2019, em
razão das diferenças entre
o kirchnerismo - a ala mais
esquerdista - e o restante do
peronismo, liderado por Fernández, mais moderado. As
duas facções já tinham entrado em conflito alguns meses atrás, após a derrota do
governo nas primárias legislativas.
Risco alto
A renúncia de Máximo
coloca em risco o próprio
acordo, que precisa ser
aprovado no Congresso.
“A decisão representa um
golpe significativo no acordo, especialmente porque
muitas das questões mais
desafiadoras ainda precisam ser negociadas”, alertou o analista econômico Daniel Kerner, diretor
para a América Latina da
consultoria Eurasia. “Os
deputados terão de aprová
-lo, mas um partido governista dividido terá muita
dificuldade para encontrar
os votos necessários.”

Equipes de resgate vasculham casas e ruas cobertas de lama após a pior inundação em quase duas décadas no Equador

Conflito na Ucrânia

EUA vão enviar tropas à Europa
Foto: Agência Brasil

n
Na semana
passada,
os EUA
colocaram
cerca
de 8.500
soldados
em alerta,
pedindo que
estivessem
prontos
para serem
enviados à
Europa

Joe Biden aprovou o envio de mais tropas americanas ao Leste Europeu, em meio ao impasse entre a Rússia e a Ucrânia
Agência Brasil

O presidente dos Estados
Unidos (EUA), Joe Biden, aprovou o envio de mais tropas militares norte-americanas para o
Leste Europeu, em meio a impasse criado entre a Rússia e a
Ucrânia.
O Pentágono anunciou ontem que as tropas serão encaminhadas nos próximos dias.
O presidente Joe Biden aprovou
formalmente o movimentos das
tropas, disse autoridade norte-americana à Reuters.
Na semana passada, os mi-

litares colocaram cerca de 8.500
soldados em alerta, pedindo que
estivessem prontos para serem
enviados à Europa, caso necessário, possivelmente em prazo
muito curto, no mais recente esforço para tranquilizar os aliados da aliança militar ocidental Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan) diante
de acúmulo militar russo perto
da Ucrânia.
Biden está enviando nesta
semana cerca de dois mil soldados para Polônia e Alemanha.
O Wall Street Journal informou
que as tropas sairiam de Fort

Bragg, na Carolina do Norte.
Cerca de mil soldados serão reposicionados da Alemanha para a
Romênia, no flanco leste da Otan
mais próximo da Rússia. O Pentágono sugeriu nesta semana que os
movimentos de tropas poderiam
vir de dentro da Europa.
As tropas norte-americanas
que foram notificadas para estarem prontas incluem equipes
adicionais de brigada de combate, pessoal de logística, apoio
médico, apoio de aviação e forças envolvidas com missões de
inteligência, vigilância e reconhecimento.

Boris Johnson reforça apoio à Ucrânia
Matheus Andrade
Agência Estado

O primeiro-ministro do Reino
Unido, Boris Johnson, reforçou o
apoio à Ucrânia, em visita a Kiev. Em
discurso ao lado do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o britânico afirmou que seu país é “um
aliado firme e duradouro da Ucrânia e um defensor da soberania e integridade territorial” do país. Johnson citou a grande concentração de
tropas russas na fronteira e disse ser
vital que Moscou “dê um passo atrás
e escolha o caminho da diplomacia”.
Segundo o premiê, observa-se a

“maior demonstração de hostilidade
contra a Ucrânia nas nossas vidas”.
Johnson disse que está “preparando
um pacote de sanções junto a outros
países para ser ativado no momento
em que a Rússia ultrapassar o território ucraniano”. Além disso, o britânico anunciou 88 milhões de libras
para apoiar “a boa governança e segurança energética” a Kiev.
Ele afirmou que um confronto seria um desastre político e humanitário e lembrou das mais de
13 mil pessoas que morreram em
quase uma década de guerra no
Leste do país, após os conflitos iniciados em 2014.

O líder britânico disse ainda
que “a diplomacia ainda é possível, queremos engajar em diálogo”,
e que o Reino Unido será julgado
pelos ucranianos e pelo mundo
pela forma que agir na atual crise
Segundo o premiê, não há hostilidade contra Rússia, mas defesa da
soberania da Ucrânia. Em uma demanda de Moscou, a de que certos
novos integrantes não sejam aceitos na Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan), o que vem
sendo rechaçado, Johnson afirmou
que “Kiev tem direito inalienável
de escolher quais organização irá
integrar”.
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INSS acaba com exigência
de prova de vida presencial
Os cerca de 36 milhões de
aposentados, pensionistas e
outros titulares de benefícios
pagos pelo Instituto Nacional
de Seguridade Social (INSS)
não terão que fazer mais a prova de vida presencialmente. O
anúncio foi feito ontem pelo
presidente do INSS, José Carlos
Oliveira, durante cerimônia no
Palácio do Planalto.
Uma portaria do Governo
Federal contempla as novas
regras envolvendo a prova de
vida que, agora, será feita pelo
próprio governo, a partir de
consultas a bases de dados públicas e privadas para saber se
a pessoa está viva.

“

O INSS proverá
meios, com
parcerias, para
que essa entidade
parceira vá à
residência e
faça a captura
biométrica na
porta do segurado
José Carlos Oliveira

“A partir de agora, a obrigação de fazer a prova de vida
é nossa, do INSS. Como faremos? Com todas as bases de
todos os órgãos do governo.
Nós faremos a busca dessas
bases, tanto no Governo Federal, Estadual e Municipal,
e também em entidades privadas”, explicou Oliveira sobre o procedimento, que tem
o objetivo de evitar fraudes
no pagamento de benefícios.
Para viabilizar a mudança, entre as bases de dados
que serão consultadas estão
a da renovação da carteira
de identidade, do passaporte e a do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) para o registro de votação.
“Se caso nós não encon-

E

trarmos um movimento do cidadão em uma dessas bases,
mesmo assim o cidadão não
vai precisar sair de casa para
fazer a prova de vida. O INSS
proverá meios, com parcerias
que fará, para que essa entidade parceira vá à residência e
faça a captura biométrica na
porta do segurado”, garantiu
o presidente do INSS.
Bloqueio suspenso
Com a publicação no Diário Oficial da União, o INSS
tem até o dia 31 de dezembro para implementar as mudanças necessárias. “Até essa
data, o bloqueio de pagamento por falta da comprovação
de vida fica suspenso”, informou o governo.

Parcelamento das dívidas é oportunidade
para ‘limpar’ o nome na primeira parcela
plentes, o pagamento da primeira parcela já permite ao
consumidor limpar o nome
e começar o ano no azul”, informa Aline Maciel, gerente
da Serasa.
A negativação pode levar
meses desde o atraso no pagamento da dívida, mas o
pagamento da primeira parcela do acordo de renegociação é o suficiente para que o
consumidor possa voltar a

ter acesso ao crédito.
Segundo a executiva, “o
ecossistema Serasa, que reúne dezenas de instituições
parceiras, permite que o consumidor consulte e quite seus
débitos em menos de três minutos, com acordos que cabem dentro de sua realidade
econômica e podem ser parcelados em até 72 vezes”. As
consultas das dívidas e negociações podem ser feitas

de maneira 100% digital, por
meio do aplicativo e canais
oficiais da Serasa e no formato presencial, nos escritórios
da marca e parceria com as
agências dos correios.
Endividados
De acordo com o Mapa da
Inadimplência 2021, o endividamento afeta mais de 63
milhões de consumidores
no país.

Pesquisa do procon

Foto: Evandro Pereira

Preço do botijão de gás de cozinha oscila entre
R$ 89,99 e R$ 110 em estabelecimentos de JP
Uma pesquisa da Secretaria Municipal de Proteção
e Defesa do Consumidor,
em João Pessoa, motrou que
o preço do botijão de 13 quilos do gás de cozinha para
pagamento à vista está oscilando entre R$ 89,99 e R$ 110,
uma diferença de R$ 20,01,
variação de 22,2% e média
R$ 104,50. O Procon-JP também realizou levantamento
de preços para o garrafão da
água mineral de 20 litros.
Para pagamento no cartão, o levantamento constatou que a diferença chega a
R$ 15,05, com preços entre
R$ 99,95 e R$ 115, uma variação de 15,01% e média de R$
107,82. A pesquisa do ProconJP visitou 36 revendedores
do produto em 22 bairros da
capital no dia 1o de fevereiro.
Quanto ao segundo menor preço para pagamento à
vista do gás de cozinha, R$
99,95, foi encontrado em um
único estabelecimento loca-

Para pagamento no cartão, pesquisa constatou que diferença chega a R$ 15,05 no valor do botijão

lizado no bairro Colinas do
Sul. Já o segundo menor preço no cartão de crédito, R$
99,99, foi registrado em um
posto na Ilha do Bispo.
Água Mineral
O Procon-JP realizou,

ainda, pesquisa de preços
para o garrafão de 20 litros
da água mineral na capital,
registrando o menor preço na marca Ideal, que oscila entre R$ 6,99 e R$ 10.
Já a marca Indaiá registra o maior preço, oscilan-

do entre R$ 11,99 e R$ 15.
O Procon-JP visitou 36 locais entre depósitos de gás,
supermercados e padarias
e coletou preços das marcas Sublime, Indaiá, Itacoatiara, Savoy, Vida, Ideal
e Platina.

-1,18%

Regina Amorim

renegociação

A quitação total da dívida é o sonho de boa parte
dos endividados, e o parcelamento é um caminho viável para recomeçar a vida
financeira. Somente em janeiro deste ano, das 612 mil
de dívidas negociadas na
plataforma do Serasa Limpa Nome, mais de 471 mil foram parceladas.
“Informação desconhecida pela maioria dos inadim-

111.894 pts

reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Medida, anunciada ontem, beneficia 36 milhões de aposentados e pensionistas
Agência Brasil
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mpreendedorismo criativo é uma das
melhores alternativas para os negócios
sobreviverem em um ambiente de mercado,
altamente competitivo e complexo.
São os empreendedores criativos e colaborativos,
que pensam à frente do seu tempo, que criam outras
formas e caminhos para inovar e se posicionar no
atual mercado, de incertezas e profundas mudanças
provocadas pela globalização.
Importante que as empresas não percam suas
características próprias, mas fortaleçam cada vez
mais, os atributos e as particularidades regionais.
Nenhuma empresa precisa de grandes estruturas para
operar em um mercado globalizado. Basta ter acesso
à tecnologia da informação e comunicação para
conseguir engajar-se nas inovações e adequações de
características do mercado comprador.
Empreendedor criativo e colaborativo traz
no seu DNA o comportamento de fazer acontecer
com criatividade. A partir do conceito do negócio
é imprescindível avaliar os riscos, a lucratividade,
as possibilidades de expandir o negócio, criar
uma estratégia competitiva e diferenciada para o
mercado. Pensar de forma criativa é a percepção do
novo, para soluções não pensadas antes.
Na nova economia as empresas que exercitam
a “lei da procura e da oferta”, e não mais o contrário,
têm melhores ganhos e resultados do que a sua
concorrência, em médio e longo prazos. Mais do
que a revolução tecnológica, as empresas precisam
disseminar a prática do respeito pelos colaboradores
internos e pelos consumidores, para efetivamente
colherem bons resultados. Estamos falando do
consumidor mais exigente, informado e consciente,
de profissionais mais qualificados e de um mercado
saturado de oferta de produtos e serviços similares.
A imagem corporativa deve ser planejada e
gerenciada como recurso essencial, que não pode
ser destruída ou desgastada, gradualmente com
o tempo. Embora muitas organizações já tenham
essa consciência, para a sua sobrevivência, ainda
são poucos os negócios que permitem rever suas
estruturas organizacionais, para uma efetiva
modernização.
As organizações no cenário atual precisam
ter interesse por atender bem, inovar e aprimorar
produtos e serviços. Para isso é necessário
contar com os talentos criativos e as equipes
multidisciplinares, enquanto oferecem as condições
de infraestrutura ágil e capacidade para treinar
pessoas sobre como mudar o mundo.
Estamos na era do empreendedorismo criativo,
facilitado pela economia digital e os avanços das
telecomunicações. A era do empreendedor que está
sempre inquieto na busca da inovação, na execução
de tarefas com mais eficiência, agilidade e qualidade.
Entre os muitos empreendedores que conheço,
que são referências para o leitor se espelhar,
aprender a vencer as dificuldades e transformálas em oportunidades, empreendedores que têm
enorme respeito e foco no cliente, eu poderia citar
muitos, mas aqui destaco: Maria Júlia, do Hotel e
Engenho Triunfo; Leonaldo Andrade, da Villa Real
Pousada e do Restaurante Bambu Brasil; Luciana
Balbino, da Comunidade Rural de Chã de Jardim.
Todos com empreendimentos localizados no destino
turístico de Areia, na Paraíba.
Para esses empreendedores, as práticas
simples são permanentes nas suas empresas e a
melhoria contínua da qualidade dos serviços tem
sido uma rotina diária, tanto dos sócios, como dos
funcionários. Em breve, a cidade de Areia será
contemplada com mais um belíssimo e inovador
empreendimento turístico do empresário Leonaldo
Andrade. É o Hotel Villa do Império, que vai
atrair, cada vez mais, turistas que buscam novas
experiências e serviços com qualidade.
Para os governos de muitos países, a melhor
política é a de manter as pessoas inteligentes e
criativas fora do governo, para que elas possam
contribuir com o seu empreendedorismo no setor
privado. O governo se empenha ao máximo em dar
total apoio aos empreendedores criativos.
No ranking de competitividade global,
geralmente são os pequenos países que se
destacam pelo empreendedorismo, porque
estimulam a criatividade, a autonomia e a
interdependência.Um bom exemplo de política
pública, fundamentada em apoiar e promover o
desenvolvimento sustentável do território, através de
negócios exitosos e da educação empreendedora.
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decisão do copom

Selic sobe 1,5 ponto e chega a 10,75%
Esse foi o oitavo reajuste consecutivo na taxa, que atingiu os dois dígitos pela primeira vez desde julho de 2017
Wellton Máximo
Agência Brasil

Em meio ao aumento da
inflação de alimentos, combustíveis e energia, o Banco Central (BC) apertou ainda mais os cintos na política
monetária. Por unanimidade, o Comitê de Política
Monetária (Copom) elevou,
ontem, a taxa Selic, juros básicos da economia, de 9,25%
para 10,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros.
A taxa atingiu os dois dígitos pela primeira vez desde julho de 2017, quando
também estava em 10,25% ao
ano. Esse foi o oitavo reajuste
consecutivo na taxa Selic. De
março a junho do ano passado, o Copom tinha elevado a
taxa em 0,75 ponto percentual em cada encontro. No
início de agosto, o BC passou
a aumentar a Selic em 1 ponto a cada reunião. Com a alta
da inflação e o agravamento
das tensões no mercado financeiro, o reajuste passou
para 1,5 ponto nas três últimas reuniões.
Com a decisão, a Selic
continua num ciclo de alta,
depois de passar seis anos
em ser elevada. De julho de
2015 a outubro de 2016, a
taxa permaneceu em 14,25%
ao ano. Depois disso, o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia até
que a taxa chegasse a 6,5% ao
ano em março de 2018. Também foi reduzida em agosto
de 2019 até alcançar 2% ao
ano em agosto de 2020, influenciada pela contração
econômica gerada pela pandemia de Covid-19. Esse era
o menor nível da série histórica iniciada em 1986.
Inflação
A Selic é o principal ins-

trumento do Banco Central
para manter sob controle a
inflação oficial, medida pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).
Em 2020, o indicador fechou
em 10,06%, no maior nível
desde 2015, pressionado pelo
dólar, pelos combustíveis e
pela alta da energia elétrica.
O valor está acima do
teto da meta de inflação, que
era de 5,25% no ano passado.
Para 2022, o Conselho Monetário Nacional (CMN) fixou meta de inflação de 3,5%,
com margem de tolerância
de 1,5 ponto percentual. O
IPCA, portanto, não podia
superar 5% neste ano nem
ficar abaixo de 2%.
No Relatório de Inflação divulgado no fim de
dezembro pelo Banco Central, a autoridade monetária estimava que, em 2021, o
IPCA fechará 2022 em 4,7%
no cenário base. As previsões do mercado estão mais
pessimistas. De acordo com
o boletim Focus, pesquisa
semanal com instituições
financeiras divulgada pelo
BC, a inflação oficial deverá fechar o ano em 5,38%. A
projeção oficial só será atualizada no próximo Relatório
de Inflação, que será divulgado no fim de março.
Crédito mais caro
A elevação da taxa Selic
ajuda a controlar a inflação.
Isso porque juros maiores
encarecem o crédito e desestimulam a produção e
o consumo. Por outro lado,
taxas mais altas dificultam
a recuperação da economia.
Ao reajustá-la para cima,
o Banco Central segura o
excesso de demanda que
pressiona os preços, porque juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Ao todo, o banco
emprestou cerca de
R$ 3,87 bilhões para
o segmento MPE,
contribuindo para
que os pequenos
empresários fizessem
investimentos em
seus negócios

FINANCIAMENTOS

BNB: micro e pequenas empresas da Paraíba
receberam R$ 254 milhões em investimentos
O Banco do Nordeste
aplicou R$ 254 milhões em
crédito para micro e pequenas empresas (MPE), na Paraíba, em 2021. Os recursos
são do Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste (FNE) e internos
do banco.
A principal finalidade
apontada pelos empresários
paraibanos no momento da
contratação foi investimento. Os financiamentos para
esse fim somaram R$ 152
milhões, no estado. Para capital de giro, foram R$ 102
milhões.
O BNB forneceu crédito,
em toda sua área de atuação,
no valor total de R$ 3,87 bilhões em empresas de micro

CRÉDITO
Financiamentos
para capital
de giro somaram
R$ 102 milhões
no ano passado

e pequeno portes, em 2021.
O BNB atua em todos os estados do Nordeste e em parte de Minas Gerais e Espírito Santo.
A destinação dos recursos para investimento representou 64,2% do total liberado. O presidente do BNB,
José Gomes da Costa, destaca
que o banco dedicará ainda
mais atenção às MPEs. “Temos o compromisso de melhorar a competitividade das
nossas entregas no segmento de varejo. Há espaço para
expandirmos o volume de
negócios com MPEs e o faremos em 2022 com injeção de
tecnologia e agilidade nos
processos. O varejo é muito
importante para a geração

e manutenção de emprego e
renda na nossa região.”
O setor de comércio foi
o principal demandador,
sendo atendido com 42,3%
dos recursos aplicados num
volume total de R$ 1,63 bilhão, seguido pelo de serviços com 40% da demanda
(R$ 1,54 bilhão).
Acima da média
As operações realizadas
ano passado ficaram cerca de R$ 340 milhões acima da média dos últimos
cinco anos. De 2017 a 2021,
o BNB aplicou um total de
R$ 17,67 bilhões em MPE em
sua área de atuação, sendo
uma média de R$ 3,53 bilhões por ano.

RECEITA FEDERAL

reunião extraordinária

Fevereiro

Quase 600 mil empresas
pedem adesão ao Simples

Aneel analisa regras de socorro
financeiro para o setor elétrico

Valor da UFR
no estado é
atualizado para
R$ 59,25

Wellton Máximo
Agência Brasil

Quase 600 mil micro e
pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEI) pediram
adesão ao Simples Nacional em janeiro, divulgou a
Receita Federal. Segundo
o Fisco, foram recebidos
599.876 pedidos de opção
pelo regime especial de
tributação.
Desse total, 437.477 contribuintes estão com pendências e devem regularizar as dívidas com o
Simples Nacional até o final do mês de março. Há
cerca de 10 dias, o Comitê Gestor do Simples Nacional aprovou a extensão
em dois meses – de 31 de
janeiro para 31 de março –
do prazo para que os empresários e MEI paguem
ou renegociem débitos em
atraso.
Esses contribuintes
podem ser beneficiados
caso o Congresso derrube,
até o último dia de março, o veto do presidente
Jair Bolsonaro à renegociação especial de débitos do Simples Nacional.

A Receita Federal orienta que os contribuintes
regularizem a situação o
mais rápido possível para
se beneficiarem do Simples Nacional, que unifica
o pagamento de tributos
federais, estaduais e municipais numa única guia,
com alíquotas reduzidas.
Balanço
Segundo o balanço da
Receita, dos quase 600 mil
pedidos de adesão ou de
reinclusão ao Simples Nacional, 133.455 foram aprovados, com o contribuinte
passando a fazer parte do
regime especial. Um total
de 2.405 pedidos foram
rejeitados e 26.539 foram
cancelados.
Prazo encerrado
O prazo para pedir
adesão ou a reinclusão no
Simples Nacional acabou
no último dia 31. Diferentemente do estabelecido
para a regularização de
débitos, a data não pôde
ser prorrogada porque o
prazo de adesão é definido pela Lei Complementar 123/2006, que criou o
regime especial.

Marlla Sabino
Agência Estado

A diretoria da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) começará a analisar hoje as regras do novo
socorro financeiro ao setor
elétrico. A reunião extraordinária está prevista para
às 17 horas (de Brasília).
A operação financeira
foi autorizada por meio de
uma Medida Provisória
(MP) editada em dezembro e tem como objetivo
cobrir os custos das medidas emergenciais adotadas devido à grave escassez dos reservatórios das
usinas hidrelétricas no ano
passado.
Embora o governo tenha encaminhado os trâmites para concessão do
financiamento, o empréstimo ainda tem que ser regulamentado pela agência.
Na reunião marcada para
hoje a diretoria deve analisar uma primeira proposta com as regras e abrir o
prazo para contribuições
de agentes do setor elétrico e sociedade.
Caberá ao regulador

Comissão
vai analisar
proposta com
novas regras
e abrir
prazo para
contribuições
de agentes do
setor elétrico e
da sociedade

definir o montante da operação e as condições de pagamento, por exemplo. Só
após isso os recursos serão liberados para as distribuidoras.
Medidas emergenciais
O montante vai bancar as medidas emergenciais que reduziram o risco de apagões no país ou
até mesmo de um racionamento de energia, como o
uso de termelétricas mais

caras e a importação de
energia.
Com isso, o empréstimo
evitará que a conta de luz
tenha um aumento elevado em 2022, ano de eleições
presidenciais, pois parte
desses custos seriam embutidos nas tarifas neste ano. Os consumidores,
no entanto, irão pagar nos
próximos anos, com incidência de juros.
Bandeira tarifária
O novo socorro financeiro tem como pano de
fundo a decisão do governo de estabelecer um valor de bandeira tarifária insuficiente para suportar os
custos das medidas.
Apesar de a bandeira
escassez hídrica representar cobrança de R$ 14,20 a
cada 100 quilowatts-hora
(kWh) e ser a mais cara já
aplicada nas contas de luz,
o valor está muito abaixo
do que era indicado como
necessário.
De acordo com dados
da Aneel, a conta Bandeiras registra rombo acumulado de R$ 10,5 bilhões até
dezembro.

O valor da Unidade Fiscal
de Referência do Estado da Paraíba (UFR-PB) de fevereiro foi
atualizado para R$ 59,25. A
portaria com a nova UFR-PB
foi publicada no Diário Oficial
Eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda (DOe-Sefaz).
A UFR-PB, que serve de
base para calcular todas as
multas no âmbito na gestão
estadual, inclusive das autuações, é atualizada mensalmente pela variação do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é calculado
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O IPCA do mês de dezembro de 2021 registrou alta de
0,73%, índice que foi aplicado na atualização da UFR-PB.
De acordo com a legislação estadual, as importâncias fixas correspondentes a
multas, limites para fixação
de multas ou a limites de faixas para efeito de tributação
serão expressas, por meio da
unidade denominada “Unidade Fiscal de Referência do
Estado da Paraíba”, que figura na legislação sob a forma
abreviada de UFR-PB.
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educação

Socioeducandos continuam estudos
Três adolescentes da Fundac são aprovados em exame nacional que permite corrigir distorção idade/série
A Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente “Alice de Almeida”
(Fundac) comemora mais
uma conquista dos socioeducandos no que diz respeito
à Educação. Três adolescentes
que cumprem medidas judiciais no Centro Educacional do Adolescente (CEA/
Sousa) e no Complexo Lar do
Garoto, foram aprovados no
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas
Privadas de Liberdade (Encceja–PPL) e terão a oportunidade de corrigir a distorção
idade/série escolar.
Segundo Rafael Honorato, coordenador de Educação
da Fundac, dos três adolescentes aprovados no Encejja
- PPL, os dois que cumprem
medidas socioeducativas no
Complexo Lar do Garoto foram aprovados nas provas
do ensino fundamental e vão
para o ensino médio esse
ano. Já o socioeducando do
Centro Educacional do Adolescente, em Sousa, concluiu
o ensino médio.

“

É uma conquista
tanto para nós
que fazemos a
Fundac, como para
os profissionais
da educação
que trabalham
nas unidades
socioeducativas.”
Rafael Honorato

Dois jovens concluíram o Fundamental e o terceiro, o Médio

“A aprovação de três adolescentes no Encejja é uma
conquista tanto para nós
que fazemos a Fundac, como
para os profissionais da educação que trabalham nas unidades socioeducativas.
Para esses adolescentes
significa a correção da distorção idade/série, uma vez

que os dois do Lar do Garoto saem do ciclo III (6º e 7º
ano do Ensino Fundamental) para o ciclo V (1º e 2º ano
do Ensino Médio); enquanto
o adolescente do CEA Sousa
conclui a Educação Básica”,
explicou Rafael.
“Esses resultados nos fazem acreditar que estamos

no caminho certo para a garantia do direito de acesso,
permanência e conclusão à
Educação Básica. Só tenho a
agradecer a construção coletiva que temos realizado
junto às Escolas Cidadãs Integrais Socioeducativas”, comemorou o coordenador de
Educação da Fundac.

Cursos de graduação

nota cidadã

IFPB publica o edital de seleção de
estudantes com 1.710 vagas no SiSU

Compras de
fevereiro têm
R$ 60 mil em
prêmios

O Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) publicou nessa segunda-feira,
31, o edital de seleção de
estudantes para provimento de vagas nos cursos de
graduação oferecidos pela
instituição no Sistema de
Seleção Unificada (SiSU)
para ingresso no 1º semestre letivo de 2022.
As inscrições estarão
abertas no período de 15 a
18 de fevereiro na página
sisu.mec.gov.br. O IFPB
está ofertando 1.710 vagas
distribuídas em 43 cursos
superiores.
O IFPB reserva 50% do
total das vagas ofertadas
por curso/turno/campus
para candidatos Egressos
de Escolas Públicas (EEP).
Há também um bônus regional que consistirá de um
acréscimo de 10% na nota
final do ENEM (Exame
Nacional do Ensino Médio) para estudantes que
cursaram integralmente o

Datas

As inscrições estarão
abertas no período de
15 a 18 de fevereiro, na
página sisu.mec.gov.
br, distribuídas em 43
cursos superiores

Para mais informações,
acesse o QR CODE
acima

ensino médio em escolas regulares e presenciais dos Municípios do
Estado da Paraíba, além
da comprovação de residência.
Os cursos superiores
de Graduação estão distribuídos entre os Campi/polos de Cabedelo,
Cajazeiras,Campina
Grande, Guarabira, João
Pessoa, Monteiro, Patos,
Picuí, Princesa Isabel e
Sousa. Entre as vagas
ofertadas, o IFPB disponibiliza 200 para o curso de Licenciatura em
Letras com Habilitação
em Língua Portuguesa
na modalidade de Educação a Distância (EaD)
nos campi de Campina
Grande , João Pessoa,
Sousa e Picuí.
O candidato interessado em conhecer melhor cada curso, o IFPB
mantém um catálogo
dos cursos superiores no
Portal do Estudante.

MEC está ofertando 221.790 vagas
Agência Brasil
AGência Brasil

O Ministério da Educação
(MEC) ofertará 221.790 vagas
para ingresso em instituições
públicas de ensino superior
na primeira edição de 2022 do
Sistema de Seleção Unificada
(Sisu). Segundo o MEC, mais
de 84,5% das vagas são para
instituições federais (universidades e institutos).
As inscrições para o Sisu
serão abertas no dia 15 deste
mês e podem ser realizadas
até as 23h59 do dia 18, horário de Brasília. As vagas são
para 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições públicas de ensino superior.
Os interessados podem
verificar as vagas oferecidas

por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos
cursos. Também será possível acessar a íntegra do
documento de adesão de
cada uma das 125 instituições ao Sisu.
Todas as instituições públicas de educação superior puderam aderir ao Sisu
para ofertar suas vagas nesta edição do primeiro semestre de 2022.
Os 10 cursos com maior
oferta de vagas são, nesta
ordem: pedagogia, administração, ciências biológicas, matemática, direito,
química, física, agronomia,
interdisciplinar em ciência
e tecnologia e engenharia
civil.

Para participar desta edição do Sisu, o candidato precisa ter feito o Enem de 2021,
obtido nota superior a zero
na prova de redação, e não tenha participado do Enem na
condição de treineiro.
Cronograma
Pelo cronograma, as inscrições irão de 15 a 18 de fevereiro, e o resultado sairá
no 22. De 23 de fevereiro a
8 de março, serão feitas as
matrículas.
Os candidatos terão prazo de 22 de fevereiro a 8 de
março para manifestar interesse em participar da lista
de espera: A partir de 10 de
março ocorre a convocação
dos selecionados por meio
dessa lista.

O Programa Nota Cidadã
vai sortear, neste mês de fevereiro, mais R$ 60 mil em prêmios, sendo 20 prêmios no valor de R$ 2 mil e um prêmio
especial de R$ 20 mil. O 26º
sorteio será realizado no dia
18 de fevereiro, no auditório
da Lotep, em João Pessoa, às
9h. O sorteio é referente às
compras dos paraibanos que
se cadastraram no Portal da
Cidadania e inseriram o CPF
nas notas emitidas entre 1º e
31 de janeiro. A transmissão
será feita no auditório da Lotep via canal do YouTube da
Sefaz-PB e também no Instagram da Lotep no endereço
@lotep.pb.
Os paraibanos que não
conseguiram se cadastrar em
janeiro e que desejam concorrer aos 21 prêmios em dinheiro, referente ao mês de
fevereiro, devem fazer, primeiramente, o cadastro único no portal (www.digital.
pb.gov.br). Após realizar o
cadastro único, precisa apenas inserir o CPF na nota fiscal em cada compra nos estabelecimentos comerciais do
Estado da Paraíba, passando a concorrer mensalmente
aos prêmios. Quanto maior o
número de notas a cada mês,
maior é a chance de ser premiado.
Cidadania fiscal
O Programa Nota Cidadã,
que é uma iniciativa do Governo da Paraíba, por meio
da Secretaria de Estado da Fazenda, com apoio dos órgãos
como Codata e Lotep, incentiva o cidadão paraibano a desenvolver o exercício da cidadania fiscal ao exigir a nota
fiscal e incluir o CPF na Nota
Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) de suas compras
no comércio do Estado da Paraíba. A campanha também
foca no fortalecimento do comércio local.

Sandra
R aquew Azevêdo

Colunista colaboradora

O sonho do
irmão Urbano

C

omecei a semana vendo a live comemorativa
dos 52 anos do Patac – Organização da
Agricultura Familiar Agroecológica que atua
no Semiárido Brasileiro. O Patac fica em Campina
Grande. Conheci a instituição no ano de 1998,
quando deixei Cuiabá para trabalhar no Agreste da
Borborema. Mas só foi quase no final de 2003 que
comecei a escrever uma parte da minha história no
Patac. Da moça que chegou à Campina Grande,
em 1998, à mulher que passou a ser a assessora
de imprensa lá, foi uma jornada de muitos
acontecimentos.
Em 1998, o Fórum Articulação do Semiárido
Paraibano já existia. E o Patac era parte significativa
desse agir coletivamente na construção de
uma agricultura familiar sustentável, dentro da
expertise de atuar voltado à sustentabilidade
hídrica. Foi nesse período que conheci Irmão
Urbano, fundador do Patac e inventor de muitas
tecnologias apropriadas às condições climáticas
capazes de gerar sustentabilidade hídrica, e
também autonomia e geração de renda para
muitos agricultores a agricultoras do território.
Conheci também a Glória Batista, Antônio Carlos
Pires de Melo (a quem eu depois de construir
uma linda amizade, passaria a chamar de Gato,
para minha vida inteira), Marilene Nascimento
Melo e tanta gente comprometida com a justiça
social e as questões ambientais, sobretudo no
enfrentamento à indústria da seca e as políticas
públicas ora inexistentes, ora conservadoras, ou
assistencialistas e inférteis voltadas à “redenção”
do povo nordestino.
Foi mais precisamente no ano de 1999,
colaborando com o Boletim da Articulação do
Semiárido, coordenado pelo jornalista Luciel
Araújo, que fui refletindo sobre a convivência com
o semiárido através do envolvimento com muitos
atores sociais, grupos, coletivos de agricultura
familiar, associações, sindicatos, comunidades
rurais, pesquisadores, ativistas. Foi um momento
de grandes enfrentamentos sociais na construção
da cidadania ativa no campo da agricultura
familiar. Acredito que foi bem nesse tempo mesmo
que passei por uma mudança mais paradigmática
em relação à compreensão sobre o direito à
terra e à água e à comunicação como um direito
humano inalienável. Não aprendi sozinha, todo
esse processo envolveu muitas pessoas, sobretudo
as mulheres e homens que escutava durante os
períodos de cobertura jornalística, de produção
de reportagens, de vivências em intercâmbios e
encontros de formação que iam transformando
meu modo de ser e estar no mundo. A todas essas
pessoas sou grata.
Em 2003 recebi o convite para estar na equipe de
comunicação da Asa Paraíba, estando vinculada
formalmente ao Patac. E lá, a companhia de Dona
Esther, seu João, Sandra, Valdir, Tonico, Glória,
D’arc, Afonso, Valterlândio e também da professora
e cientista Ghislaine Duque, iam me orientando,
guiando no fazer cotidiano de uma comunicação
comunitária protagonizada por homens e mulheres
do campo.
Os 52 anos de história do Patac dizem muito
sobre um processo de lutas por direitos sociais
relevantes e reorganização produtiva na Paraíba.
Falam também sobre uma mudança cognitiva que
envolve o melhor entendimento de nosso território e
da democratização das práticas de aprendizagem.
A história do Patac demonstra a vivência de uma
educação popular no mundo rural e de como a
educação como prática da liberdade é fundamental
no enfrentamento à fome, à pobreza e injustiças
sociais.
Essa Linha do Tempo do Patac é bem
resplandescente, numinosa, cheia de gente de
mãos dadas, cirandando, inventando, dialogando,
sistematizando, rindo ou chorando, demonstrando
forças pró ativas no lidar diário com as dificuldades
que se enfrenta num país em que a política pública
opta em grande parte pelo veneno no prato.
Quando celebro essa história sinto em meu peito
um florescer intenso que indica um caminho de
muita poesia. Um lugar de gratidão pela vida não
só do Irmão Urbano, mas também por essa escolha
de vida dele, e por todas as mulheres e homens que
optaram por plantar as sementes que geram vida, e
vida em abundância.
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Mais atenção à doença renal crônica
Ministério da Saúde disponibilizou na internet conjunto de informações para ajudar a identificar e tratar o problema
Alex Rodrigues
Agência Brasil

O Ministério da Saúde disponibilizou ontem,
na internet, um conjunto
de informações para ajudar profissionais de saúde,
gestores públicos e a população a identificar e tratar a doença renal crônica
em adultos. A enfermidade, que afeta cerca de 1,5%
da população brasileira,
prejudica o funcionamento adequado dos rins dos
pacientes.
O material está disponível na plataforma Linhas
de Cuidado, ferramenta interativa criada pela Secretaria Nacional de Atenção
Primária à Saúde, que já reunia orientações sobre oito
temas em saúde: acidente
vascular cerebral (AVC);
hipertensão arterial sistêmica; HIV/aids e obesidade (todos em adultos), além
do transtorno do espectro
autista (TEA) em crianças
e do diabetes mellitus tipo
2, hepatites virais e tabagismo em qualquer idade.
Mais 17 temas estão em desenvolvimento.
Segundo o Ministério
da Saúde, a plataforma Linhas de Cuidado estabelece o percurso assistencial
adequado para os usuários
do Sistema Único de Saúde (SUS) nos diferentes níveis de atenção. No portal,

Linhas

O material está
disponível na
plataforma Linhas
de Cuidado,
ferramenta
interativa criada
pela Secretaria
Nacional de Atenção
Primária à Saúde

é possível consultar protocolos, diretrizes e normas
técnicas estabelecidos pelo
ministério e pelas secretarias estaduais e municipais
de Saúde relacionadas aos
temas já disponíveis.
Ainda de acordo com a
pasta, as linhas de cuidado não só ajudam a população a saber quais serviços
públicos deve procurar e os
cuidados recomendados
para cada caso e etapa do
tratamento, como também
pode auxiliar os profissionais de saúde a elaborar
estratégias de prevenção,
rastreio e atenção aos pacientes. Além disso, os gestores públicos podem usar
a ferramenta para obter informações que ajudem a or-

Diagnóstico
Segundo o Ministério da
Saúde, entre os fatores de
risco para desenvolvimento da doença renal crônica
estão a hipertensão (33%), o
diabetes (30%), as glomerulonefrites (9%) e a doença
renal policística (4%).
O SUS financia cerca de
90% dos tratamentos de pacientes que se submetem à
terapia renal substitutiva
(TRS), procedimento que
compreende tanto a diálise (hemodiálise e diálise
peritoneal) quanto o transplante renal.
A rede de saúde pública também promove ações
para tentar identificar, já na
atenção primária, pessoas
com risco de desenvolver a
doença renal crônica. Nesse sentido, além do controle e tratamento dos fatores de risco como forma de
prevenção, é importante a
população ter acesso a formas de obter um diagnóstico precoce.
“A detecção precoce reduz a progressão da lesão
[dos rins] e facilita a recuperação dos pacientes. Por
isso, a atenção primária é
tão importante nesse processo”, avalia o secretário
de Atenção Primária do
Ministério da Saúde, Raphael Câmara, em nota.

Achado no ceará

Voz do Brasil

Bélgica devolverá fóssil
brasileiro encontrado

Portaria
autoriza a
flexibilização
do horário

Pedro Peduzzi
Agência Brasil

O Ministério das Relações Exteriores informou que iniciou o processo de repatriação do fóssil
de crânio de pterossauro
que, em caráter provisório, estava na Bélgica, sob
os cuidados do Instituto
Real de Ciências Naturais
daquele país.
Originário da Bacia do
Araripe, no Ceará, o fóssil
é protegido pelo Código
de Mineração e pela Convenção da Organização
das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura (Unesco) sobre as Medidas para Proibir e Impedir
a Importação, a Exportação e a Transferência de
Propriedade Ilícita de Bens
Culturais.
Em nota divulgada na
noite do dia (1º), em Brasília, o Itamaraty informou que este “importante
patrimônio arqueológico brasileiro” deverá ficar exposto no Museu de
Ciências da Terra, no Rio

de Janeiro. As negociações visando ao retorno
do fóssil do réptil foram
feitas com a ajuda da Embaixada do Brasil em Bruxelas e do Serviço Geológico do Brasil.
Primeiro parágrafo alterado às 11h34 para
esclarecer informação: a
Pteurosauria é uma ordem de réptil voador, não
uma espécie.
1995
O estudo publicado
na revista científica Cretaceous Research, no dia
13 de dezembro, explica
que o fóssil saiu do Brasil para a Alemanha em
1995, integrando agora o
acervo alemão do Museu
Estadual de História Natural Karlsruhe. No entanto, paleontólogos brasileiros questionaram a
existência da autorização
e a validade dela. Afinal,
como os fósseis nacionais são propriedade da
União, a retirada inadequada deles do Brasil é
considerada tráfico.
Foto: Proyecto Xulo/AFP

O fóssil de mandíbula é chave importante para novas descobertas

Foto: Fabíola Sinimbú/Agência Brasil

ganizar e sistematizar os
serviços de saúde.

Portaria do Ministério
das Comunicações publicada nessa quarta-feira (2)
no Diário Oficial da União
autoriza a flexibilização ou
dispensa do horário de retransmissão do programa
A Voz do Brasil.
De acordo com o texto,
em aniversários de municípios brasileiros, as emissoras de radiodifusão sonora
que desejarem transmitir
ações, eventos ou informações relativas à comemoração estão dispensadas de
retransmitir o programa.
Emissoras que desejarem transmitir jogos da
seleção brasileira de futebol ou jogos de futebol
de equipes brasileiras em
campeonatos nacionais,
estaduais, sul-americanos e internacionais ficam
autorizadas a ter o horário de retransmissão de
A Voz do Brasil flexibilizado.
A portaria destaca
que, salvo nas hipóteses
de dispensa, as emissoras de radiodifusão sonora não poderão deixar de
retransmitir o programa
sem autorização expressa da pasta.
A publicação cita ainda que as emissoras ficam obrigadas a retransmitir, diariamente, às 19h
do fuso horário local, inserção informativa sobre
horário alternativo de retransmissão de A Voz do
Brasil – exceto aos sábados, domingos e feriados.

Parque do Iguaçu, ou Cataratas do Iguaçu, como é conhecido, ocupa uma área de 200 mil hectares

PROCESSO LICITATÓRIO

Evento tira dúvidas sobre leilão do
Parque Nacional do Iguaçu, no PR
Pedro Peduzzi
Agência Brasil

Começou nessa quartafeira, (2) e vai até o dia 4
de fevereiro o 2º roadshow
para esclarecer dúvidas sobre a concessão e o processo
licitatório do Parque Nacional do Iguaçu, uma área de
quase 200 mil hectares localizada no Paraná, rica em
biodiversidade da flora e da
fauna brasileira. O evento é
organizado pelo Ministério
do Meio Ambiente (MMA).
Trata-se da maior reserva remanescente de Mata
Atlântica da região. Criado em 1939, o parque tem,
como principal atração
turística, as Cataratas do
Iguaçu, eleitas uma das Sete
Maravilhas da Natureza
em 2011.
Para esclarecer dúvidas

sobre a concessão e o processo licitatório aos interessados, o 2º Roadshow terá
hoje reuniões presenciais
com investidores interessados no empreendimento.
Nos dias 3 e 4, as reuniões
serão por videoconferência.
Os encontros serão, de
acordo com a assessoria do
ministério, “fechados e confidenciais”, de forma a preservar “informações estratégicas e dúvidas” de cada
potencial investidor junto
aos órgãos envolvidos.
O edital do leilão foi publicado em dezembro de
2021, prevendo que o futuro
concessionário não poderá
cobrar pelo ingresso “valor
além do estabelecido em contrato”. Será possível estabelecer pacotes especiais para visitas de mais de um dia, de
forma a incentivar a perma-

nência do turista na região.
“Moradores dos 13 municípios do entorno do parque terão desconto no ingresso e pagarão 20% do
valor máximo previsto”, informa o MMA.
A nova concessão tem o
potencial de duplicar o número de visitantes do parque no período de 30 anos,
com expansão da área concessionada e a realização de
investimentos capazes de
aumentar a atratividade da
visitação.
A previsão é de que o
leilão ocorra em 22 de março. Segundo o MMA, a concessão resultará em R$ 500
milhões em investimentos
apenas em infraestruturas.
Outros R$ 3 bilhões serão
aplicados na operação do
parque durante o período
da concessão.

alternativas à pandemia

Protocolos sanitários trouxeram
benefícios ao turismo, diz ministro
Agência Brasil

O ministro do Turismo,
Gilson Machado, elencou
esta semana uma lista das
principais ações que preservaram empregos e que
foram responsáveis pela
rápida retomada econômica no setor após a reabertura econômica no segundo semestre de 2021.
Segundo Machado, a
manutenção de empregos por meio da flexibilização das relações de trabalho foi crucial para que
micro e pequenos negócios pudessem sobreviver
durante o período de restrições de circulação em
todo o Brasil.
S eg u ndo ava l iou o
ministro, o país absor-

veu com sucesso os novos protocolos sanitários
impostos pela pandemia
- medidas que trouxeram
mudanças significativas
na forma como se recebe
turistas e visitantes em
território nacional. “Mudou a história do turismo
no Brasil. Hoje, você só
entra em um restaurante
se tiver sua temperatura
aferida. Em um hotel, do
mesmo jeito.
Para se servir em um
restaurante, você tem que
estar de luva. Tivemos
protocolo de segurança
em ônibus, aviões. Recebemos moção de aplausos da Organização Mundial de Turismo por isso”,
explicou.
Mac h ado de st acou,

ainda, que o Brasil fez o
dever de casa no combate
à pandemia, ao vacinar os
brasileiros, superando os
números de imunizados
dos Estados Unidos. “A
gente já pode dizer hoje
que o Brasil é uma página virada na Covid. Os
exemplos estão aí”, disse
Machado.
O ministro lembrou, durante entrevista no programa
A Voz do Brasil, da medida
provisória (MP) que garantiu crédito de R$ 5 bilhões em
capital de giro para o setor, e
também falou sobre a eficácia do Programa Nacional
de Apoio às Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe), aprovado em caráter definitivo pelo Governo Federal em julho.

ivo_esportes@yahoo.com.br

Após o início dos campeonatos estaduais, por todo o país, finalmente começa, hoje, o Campeonato
Paraibano 2022. A princípio, a tabela marcava para esta quinta-feira
três jogos, Campinense x Nacional,
para as 19 horas, no Amigão, Atlético x Botafogo, às 20h30 no Perpetão,
e Auto Esporte x Sousa, às 21h30, no
Almeidão, em João Pessoa. Porém,
há dois dias do início da competição,
a FPF resolveu adiar para sábado a
partida de João Pessoa, a pedido da
Rede Paraíba, detentora dos direitos de transmissão do campeonato.
Esta será a 112ª edição do Campeonato Paraibano e o Botafogo é o
clube com o maior número de títulos. O Belo levantou a Taça 30 vezes,
seguido do Campinense com 21 e o
Treze com 16 títulos. O Campeonato deste ano será disputado por 10
equipes, divididas em dois grupos
de cinco times cada. No grupo A,
estão Botafogo, Atlético, Sousa, São
Paulo Crystal e Sousa. Já no grupo
B, Campinense, Treze, Sport Lagoa
Seca, Nacional de Patos e CSP.
Os times se enfrentam no próprio grupo em jogos de ida e volta.
Os primeiros colocados de cada grupo avançam direto para as semifinais. Já o segundo lugar de um grupo vai enfrentar o terceiro do outro,
e vice-versa, para decidir vaga às semifinais. Os dois últimos colocados
de cada grupo serão rebaixados para
a segunda divisão.
Ao todo serão disputados 40 jogos só na primeira fase, mais uma
partida pela repescagem, quatro
das semifinais e duas das finais, somando um total de 49 partidas, até
ser conhecido o campeão paraibano
de 2022, no início do mês de maio.
Todas as partidas serão transmitidas em sistema de pay-per-view, no
site do Jornal da Paraíba e a grande
final será transmitida em TV aberta pelas TVs Cabo Branco e Paraíba.
Atlético x Botafogo
Hoje, em Cajazeiras, o Atlético
recebe o Botafogo, às 20h15, no Estádio Perpetão. Este será o jogo de
número 75 entre as duas equipes,
com ampla vantagem para o Botafogo, que venceu 38 vezes, enquanto que o Atlético apenas 18 vezes e
houve 18 empates. O Belo marcou
121 gols e sofreu 76. A arbitragem da
partida está sob o comando de Bruno Monteiro Cunha e os auxiliares
são Schumacher Marques Gomes e
Wlademir Cunha Mendes.
O “Trovão Azul” quer acabar
com o maior jejum de títulos entre os
clubes sertanejos. Este ano, o clube
fez um elenco de 29 atletas, a maioria desconhecidos do torcedor paraibano. Ao contrário dos últimos anos,
quando o clube estava sempre brigando pela ponta da tabela, a campanha em 2022 tem tudo para ser
mais modesta. Um empate, diante
do Botafogo, já pode ser considerado um grande resultado para o clube, mesmo jogando dentro de casa.
Já o Botafogo, depois de não conseguir nenhum dos objetivos traçados no ano passado, resolveu renovar quase que totalmente o elenco,
trazendo alguns jovens atletas, mas
com talento para fazer uma boa
campanha, tanto na Copa do Nordeste como no Paraibano. O clube
conseguiu manter a comissão técnica do ano passado, que foi um dos
pontos altos da equipe, apesar de
não ter conquistado títulos.
O clube estreou mal na Copa do
Nordeste, ao perder domingo para
o CSA, por 3 a 0, mas o pensamento
no Belo é de reconquistar a hegemonia do futebol paraibano e para isso,
quer começar o campeonato com
uma grande vitória sobre o Atlético. Para o técnico Gerson Gusmão,
se isso acontecer, vai dar uma maior
confiança ao jovem elenco. Na última partida entre as duas equipes, no
dia 23 de maio de 2021, o Belo goleou
o Trovão Azul por 5 a 0.
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Atlético x Botafogo abre a
a
112 edição do Campeonato
Competição volta a ter 10 clubes divididos em dois grupos e terá 49 partidas até o mês de maio
Jogadores do
Atlético de
Cajazeiras
treinando no
palco do jogo,
o Estádio
Perpetão, para
enfrentar o
Botafogo, na
abertura do
Paraibano
2022
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Depois de
perder para
o CSA, na estreia da Copa
do Nordeste,
jogadores do
Belo trabalharam exaustivamente na
Maravilha
para a estreia
em Cajazeiras

Foto: Divulgação/Botafogo
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Clubes reclamam e consideram a competição como deficitária
Entra ano e sai ano e a Federação
Paraibana de Futebol não consegue
realizar um Campeonato Paraibano que seja uma competição rentável para os clubes. A participação de
quase todos se dá pela importância
que ele tem para dar acesso a outras
competições regionais e nacionais,
cujas as premiações pela participação são suficientes para cobrir as despesas de cada temporada, como a
Copa do Nordeste e a Copa do Brasil,
por exemplo. Os dirigentes dos clubes ainda não sabem se este ano terá
premiação para o campeão estadual,
como já teve em anos anteriores.
No Paraibano de 2022, graças a
uma parceria com uma empresa de
apostas e a transmissão de jogos por
pay-per-view, os clubes conseguiram
cobrir as despesas com taxa de arbitragem e borderô. Porém, outras despesas como ambulância com médico,
gandulas, pessoal de segurança, por-

teiros, concentração em hotel e tudo
mais são por conta dos clubes e chegam em alguns casos a cerca de R$ 6
mil por jogo em que o clube é o mandante. Só com a ambulância, o gasto é em torno de R$ 1 mil. As rendas
dos jogos, quase sempre, não são suficientes para cobrir estas despesas e aí
não estão incluídas as outras despesas como folha salarial, por exemplo.
Quando o jogo é fora de casa, sobretudo quando a distância é grande entre as cidades, as despesas triplicam. Nós tomamos por base os
custos de um clube da capital que
vai jogar no Sertão, ou vice-versa.
Segundo o presidente do Botafogo, Alexandre Cavalcanti, o valor
pode chegar a até R$16 mil.
“Quando o Botafogo vai jogar
em Cajazeiras e Sousa, por exemplo, nós gastamos um absurdo com
transporte, hospedagem e alimentação, para uma delegação enxuta

de umas 35 pessoas, e não temos
nenhuma ajuda de custo. Para se
ter uma ideia, quando vamos jogar
aqui vizinho, em Campina Grande,
nós pagamos, só com transporte,
R$2,5 mil. O Campeonato Paraibano é totalmente deficitário”, afirmou o dirigente, que tem a mesma
opinião dos colegas de outros clubes consultados.
Vale salientar que cada clube jogará um mínimo de oito partidas,
sendo quatro em casa e quatro fora
de casa, só na primeira fase da competição. As equipes que chegarem
as finais, deverão jogar 12 vezes, se
for de uma forma direta, ou 13 vezes, se passar pela repescagem.
Arthur Ferreira, gerente de futebol do São Paulo Crystal, também
comentou sobre o assunto.
“No mínimo a despesa de um
jogo chega a R$ 6 mil com taxas
de Federação, pessoal de apoio,

administração de estádio, ambulância. Realmente é complicado. E
agora com essa redução de público
por conta da crescente de casos da
Covid-19 o desafio se torna ainda
maior. Na verdade, pagamos pra
jogar”, disse. A reportagem tentou
ouvir a Federação sobre o assunto,
mas sem sucesso.

R$ 6 mil

é quanto cada
clube deve pagar
de taxas por jogo,
como mandante, nas
disputas do Certame
Estadual
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Paraibano 2022

São Paulo Crystal esbanja otimismo
Clube, da cidade de Cruz do Espírito Santo, pensa grande e trabalha para chegar às finais do Campeonato
fabianogool@gmail.com

Surpresa na edição do
Campeonato Paraibano de
2021, o São Paulo Crystal
chega para a disputa da
atual edição do estadual
para tentar novamente
uma campanha expressiva. Na temporada passada,
o clube de Cruz do Espírito Santo alcançou a 4ª colocação no torneio e, pela
primeira vez na sua história, garantiu participação
em uma competição nacional. O “Carcará” vai representar o futebol paraibano
na Série D do Campeonato
Brasileiro, deste ano.
O clube pensa alto e
quer, nesta temporada, repetir o mesmo feito do ano
passado, mas com objetivos mais audaciosos. A diretoria do tricolor pensa em
não apenas reconquistar a
vaga para a participação na
Série D do Brasileiro, mas
disputar as finais do Paraibano e garantir acesso para
participar da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil,
em 2023.
“O nosso principal objetivo é de chegarmos a disputar a final do Campeonato Paraibano, dessa forma,
garantiremos novamente
a participação da equipe
na Série D do Brasileiro, na
disputa da fase preliminar
da Copa do Nordeste e pela
primeira vez, a presença na
disputa da Copa do Brasil.
Antes o que parecia impossível, agora, já é uma realidade do clube. A nossa
perspectiva é essa, montamos um elenco para buscar
novas conquistas”, comentou Arthur Ferreira, diretor
executivo de futebol.
Para a disputa da Série
D do Brasileiro, no segundo semestre do ano, o clube

n
O São Paulo
Crystal será
o segundo
representante
da Paraíba nas
disputas do
Campeonato
Brasileiro
da Série D
deste ano, que
começa em
abril. O outro
será o Sousa

Foto: Divulgação

Fabiano Sousa

Jogadores do São
Paulo Crystal escutam
atentamente a preleção do técnico Ederson Araújo antes das
atividades no Centro
de Treinamento na
zona rural de Cruz do
Espírito Santo

vai usar o Campeonato Paraibano como vitrine para
as definições da formação
do elenco. No entanto, Arthur Ferreira adiantou, sem
citar nomes, que alguns jogadores do elenco já têm
seus contratos assinados
para disputa da competição nacional.
“Com alguns jogadores, a diretoria já assinou
os contratos para a dispu-

ta de todas as competições
da temporada. Dentro da
disputa vamos observar
as necessidades pontuais
para termos as definições
com relação às novas contratações”, finalizou.
Em meio aos objetivos, o
clube segue a sua preparação para a estreia no Campeonato Paraibano. O São
Paulo Crystal começa a disputa contra o Botafogo, no

dia 9 deste mês, às 20h15,
no Estádio Almeidão, em
João Pessoa.
Treze
Após a saída de Flávio
Barros do comando técnico do alvinegro, o clube agiu rápido e efetivou
Suélio Lacerda como treinador. O novo comandante chega com a missão de
conduzir o clube na dis-

puta do Campeonato Paraibano com o objetivo de
reconduzir o “Galo” às disputas das principais competições regionais e nacionais, em 2023.
“É um grande desafio
que terei à frente do comando do Treze. Eu sempre fui
determinado a superar desafios desde a época que
era jogador de futebol. Estou preparado e com o com-

promisso de construir um
Treze que vai em busca de
reconquistar o título estadual e trazer novamente
alegria ao seu torcedor, disse Suélio Lacerda.
No Campeonato Paraibano, o Treze vai estrear
com o Sport Lagoa Seca,
como visitante, neste sábado (5), às 16h, no Estádio Amigão, em Campina
Grande.

objetivo no estadual

CSP e Auto Esporte vão tentar se manter na 1a divisão
Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Começa hoje mais uma
edição do Campeonato Paraibano de Futebol. Nesta
edição, dez equipes disputam a competição, diferentemente da edição da temporada passada, onde o
torneio contou com a participação de apenas nove clubes. Outra novidade é que
João Pessoa volta a contar
com a presença de três equipes no Certame após três
temporadas.
A última edição que o
torneio contou com três
equipes da capital, foi em
2018. Naquela edição, o
Auto Esporte acabou sendo rebaixado para a segunda divisão. A edição de 2020
do torneio teve uma marca
negativa para o futebol da
capital, pois após dez anos
na elite do futebol paraibano, o CSP amargurava o seu
primeiro rebaixamento. Naquele mesmo ano, o Auto
Esporte, por sua vez, não
conseguiu o acesso para a
1ª divisão. Dessa forma, na
temporada de 2021, apenas
o Botafogo foi quem representou João Pessoa na prin-

cipal divisão do futebol do
estado.
Ano passado, “Tigre” e
“Macaco Autino” jogaram
a segunda divisão e conseguiram o retorno a elite do
futebol da Paraíba para esta
temporada. Com isso, ambas as equipes, juntam-se ao
Botafogo e voltam a representar a capital no Estadual
deste ano com um objetivo
em comum – permanecer na
primeira divisão na próxima edição do torneio.
A temporada de 2021 foi
a única que o CSP não disputou nos últimos dez anos.
De acordo o presidente, Josivaldo Alves, a montagem
do elenco para a disputa do
torneiro foi pensada com
a intensão de conseguir a
permanência do clube na
elite do futebol paraibano.
No entanto, ele não descarta uma participação expressiva do Tigre, nesta edição.
“Montamos um elenco com a base que foi campeã da segunda divisão, ano
passado. Temos a consciência que na primeira divisão
é preciso inserir jogadores
de qualidade, por isso fizemos contratações pontuais.
O nosso elenco tem qualida-

de para se manter na 1ª divisão, da mesma forma, que
tem condições de conseguir
surpreender e conseguir
uma campanha expressiva,
ao ponto de conquistar uma
vaga nas principais competições regionais, nacionais
ou até mesmo o título do Estadual”, comentou.
Com um histórico de gló-

rias no passado, o Auto Esporte volta a disputar o Estadual após três temporadas
na segunda divisão. O clube
passou por um processo de
transição no setor administrativo. Com uma nova diretoria, o alvirrubro tem se estruturado para conseguir a
permanência na elite do futebol estadual. Para coman-

dar o elenco, a diretoria buscou o treinador Jazon Vieira.
Com o jogo de estreia adiado, o comandante ganhou
mais tempo para ainda fazer ajustes no grupo.
“A primeira ideia da diretoria é de manter a equipe na primeira divisão. Mas
mesmo sabendo da dificuldade que será o campeonaFoto: Marcos Russo

to, montamos um planejamento para conseguirmos
algo a mais na disputa. No
primeiro compromisso enfrentaremos uma das equipes tidas como favoritas
ao título, estamos preparados para os grandes desafios que teremos ao longo
da competição”, pontuou
Jazon.
Das três equipes da capital, apenas o Botafogo é
que estreia hoje no torneio.
O Belo encara o Atlético, às
20h15, no Estádio Perpetão,
em Cajazeiras. A partida do
Auto Esporte, antes agendada para hoje, foi adiada
para o próximo sábado (5),
no Almeidão, às 16h, contra o Sousa. O CSP estreia
no torneio, neste domingo
(6), contra o Campinense,
no Estádio Almeidão, em
João Pessoa.

O técnico Jazon Vieira
mostra aos jogadores
como quer ver o time se
comportando dentro de
campo nos preparativos
para a estreia do time no
Campeonato, no próximo
sábado, contra o Sousa
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Na Copa do Catar

Tite não promete seleção mais ofensiva
Técnico comemora a goleada sobre o Paraguai, mas pede cautela quanto ao melhor esquema a ser adotado no Mundial
Fotos: Lucas Figueiredo/CBF

Felipe Rosa Mendes
Agência Estado

Após ter enfrentado dificuldades para fazer testes na
seleção diante do Equador,
Tite ousou na formação da
equipe brasileira na goleada
sobre o Paraguai, por 4 a 0. O
treinador compôs um trio de
ataque jovem acompanhado
por dois armadores. E ainda
deu espaço para Daniel Alves atuar na criação na noite
desta terça-feira. Ao fim do
jogo disputado no Mineirão,
Tite saiu satisfeito com o desempenho do time, mas evitou prometer novas escalações como esta para a Copa
do Mundo do Catar.
Ele escalou o ataque com
Raphinha, Matheus Cunha
e Vinicius Junior, que foram municiados por Philippe Coutinho e Lucas Paquetá. Mas a postura da seleção
foi tão ofensiva em Belo Horizonte que até o zagueiro
Marquinhos ajudou na armação, com dois passes para
gol, de Raphinha e do próprio Coutinho.
Em sua breve entrevista
coletiva, Tite evitou classificar
a formação da seleção como
“ofensiva”. “Não me atenho
muito a essas denominações:
‘Ah, se tem três atacantes, é
mais ofensivo. Ou se tem dois
meias, é mais ofensivo’. Vejo o
futebol como equilíbrio. Estes jogadores só podem criar
se houver sustentação lá trás.
Não consigo conceber futebol sem este equilíbrio, sem
esta harmonia. E, quando estamos inspirados como hoje,
essa fluidez acontece e o resultado acontece.”
Tite destacou que os laterais tiveram participação
decisiva no jogo, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Catar. Se Daniel Alves ganhava
liberdade para atacar, o lateral-esquerdo Alex Telles tinha orientação para compor
uma linha de três na defesa,
ao lado dos zagueiros.
“Tentamos estabelecer
uma relação de conjunto. Deixamos jogadores mais à frente, com externos abertos, com
amplitude, com largura. Para
os jogadores terem espaço
para infiltrações”, declarou.
Tite concedeu a coletiva na companhia do auxiliar técnico César Sampaio,
que ajudou a explicar as opções táticas da noite. “Tivemos a oportunidade de
jogar com dois meias entre-

Curtas
Campinense estreia no dia
24 de fevereiro na Copa BR
A Confederação Brasileira de Futebol divulgou,
ontem, a tabela detalhada da primeira fase da
Copa do Brasil, incluindo os jogos dos representantes paraibanos na disputa. Quem primeiro
estreia será o Campinense no dia 24 deste mês, às
21h30, uma quinta-feira, no Estádio Amigão, diante do São Paulo, jogo que será mostrado pelo SporTV. Já o Sousa vai entrar em campo no dia 1o de
março, ainda sem local definido, também às 21h30
e com transmissão do SporTV. A Copa do Brasil de
2022 será aberta no dia 22 de fevereiro com os seguintes jogos: Pouso Alegre-MG x Paraná-PR, FC
Cascavel x Ponte Preta-SP, Lagarto-SE x Figueirense-SC, URT-MG x Avaí-SC e Salgueiro-PE x
Santos-SP. As rodadas da primeira fase serão nos
dias 22, 23, 24 de fevereiro e 1, 2, 3 de março.

Coreia do Sul vai disputar
a sua 10a Copa do Mundo

Raphinha foi o principal
destaque do jogo, que também contou com a boa participação de Vinicius Júnior
na vitória fácil de 4 a 0 sobre
o Paraguai, na última quarta-feira, pelas Eliminatórias

linhas, algo que não conseguimos testar em jogos anteriores a não ser contra a
Colômbia, mas isso foi só
no segundo tempo. Desde
o início assim, foi a primeira
vez. Ficamos com um recorte bom, com alguns ajustes,
enfim. A equipe vem evoluindo a performance e estamos desenvolvendo novos

mecanismos ofensivos”, disse Sampaio.
Líder disparada das Eliminatórias e já com a vaga
garantida na Copa, a seleção
tem mais dois jogos na competição, marcados para o fim
de março. As partidas poderão ser opção para novos testes ou poderão servir para
Tite compor a base definiti-

va do time e dar entrosamento aos titulares que irão para
o Catar. Nesta terça, o treinador desconversou sobre o assunto e afirmou que a decisão
ainda não foi tomada. “Não
sei, vamos sentar para fazer
uma reunião, uma avaliação
junto com Juninho (coordenador da seleção) e toda a comissão técnica”, disse Tite.

A Coreia do Sul se tornou a 15ª seleção a
garantir vaga na Copa do Mundo do Catar,
nessa terça-feira, ao vencer a Síria, por 2 a 0,
em Dubai, em duelo válido pelo Grupo B das
Eliminatórias Asiáticas. Os coreanos vão para
a principal competição do futebol pela décima
vez consecutiva, desde o México-1986. Eles também participaram da edição de 1954.
A Coreia do Sul vai para o Mundial sabendo
que será bastante difícil repetir a sua melhor
classificação, o quarto lugar em 2002, em torneio que o país asiático organizou em conjunto
com o Japão.
Além do anfitrião Catar, estão classificados
Brasil, Alemanha, Argentina, Bélgica, Croácia,
Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Irã, Sérvia e Suíça.
Foto: Divulgação/Theafcdotcom

CLASSIFICAÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Brasil
Argentina
Equador
Uruguai
Peru
Chile
Colômbia
Bolívia
Paraguai
Venezuela

P
39
35
25
22
21
19
17
15
13

J
15
15
16
16
16
16
16
16
16

V
12
10
7
6
6
5
3
4
2

E
3
5
4
4
3
4
8
3
7

D
0
0
5
6
7
7
5
9
7

GP
32
23
25
19
17
19
16
23
9

GC
5
7
15
22
21
20
19
35
23

SG
27		
16		
10		
-3		
-4		
-1		
-3		
-12		
-14

Palmeiras

Delegação viaja para buscar o título mais
importante de sua história em Abu Dhabi
O Palmeiras viaja a Abu Dhabi para
a disputa do Mundial de Clubes cercado de um clima que lhe favorece. O
time alviverde deixa o Brasil invicto na
temporada após derrotar o Água Santa - são três vitórias e um empate no
Campeonato Paulista - e apoiado pela
sua torcida. Em novembro passado, os
palmeirenses também festejaram na
frente do CT antes de a delegação embarcar para Montevidéu, onde ganhou
por 2 a 1 do Flamengo na decisão continental. Esses eventos são tradicionais
e geralmente ocorriam nos aeroportos,
mas, devido ao risco de disseminação
da Covid-19, a festa passou a ser proibida em locais fechados.
"Vamos chegar lá mais prepara-

dos, mais cascudos", disse o meiocampista Danilo. O jovem de 20 anos
teve seu contrato renovado recentemente e é um dos destaques do elenco
comandado pelo técnico português
Abel Ferreira.
O elenco embarcou sem Piquerez
e Gabriel Veron. O lateral-esquerdo
uruguaio e o jovem atacante testaram positivo para a Covid-19, estão
em isolamento e sendo monitorados
diariamente. Caso testem negativo a
tempo, podem viajar depois em outro
voo. As novidades na delegação são
os jovens Vanderlan e Giovani, que
entraram no lugar da dupla. Eles foram campeões da Copa São Paulo de
Futebol Júnior no mês passado.

A previsão é de que os atletas
cheguem ao pequeno país do Golfo Pérsico às 11 horas (horário local)
de hoje. No mesmo dia, às 17 horas,
a equipe treina pela primeira vez em
solo estrangeiro, no Zayed Sports
City. Na sexta, sábado e domingo o
treinamento será às 10 horas. Todos
os trabalhos serão abertos à imprensa
apenas durante 15 minutos.
Na segunda-feira, dia 7, às 17h15, os
jogadores fazem o reconhecimento do
gramado do Al Nahyan Stadium, local
da estreia no Mundial contra Monterrey, do México, ou Al Ahly, do Egito.
Às 18h45, o técnico português Abel
Ferreira e um atleta a ser escolhido
pelo clube darão entrevista coletiva.

Jogadores da Coreia do Sul comemoram gol contra a Síria

Al Jazira e AS Pirae abrem
hoje o Mundial de Clubes
A Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ainda
de 2021, começa hoje com uma partida de
abertura histórica em Abu Dhabi. O time da
casa Al Jazira se torna o primeiro dos Emirados
a aparecer em duas edições ao enfrentar o AS
Pirae, do Taiti, os primeiros participantes da
pequena nação insular, no Estádio Mohammed
Bin Zayed, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), nos Emirados Árabes.
O AS Pirae chegou a Abu Dhabi alguns dias
antes da partida de abertura, após a viagem
mais longa para qualquer uma das equipes
participantes da competição. Superar o mal-estar das viagens e a diferença de 14 horas entre
a Polinésia Francesa e os Emirados Árabes
Unidos pode ser um fator chave para que eles
tenham um bom desempenho na estreia.
Apesar da abundância de riqueza ofensiva à sua disposição, o Al Jazira encontra-se
aquém do departamento de armadores, com o
seu talismânico número 10, Khalfan Mubarak ,
afastado devido a uma longa lesão que o levou
a ser operado na Alemanha no mês passado. O
jovem Abdulla Ramadan pode ser a esperança
para preencher o meio-campo com o desfalque.
Enquanto a UAE Pro League esteve nas férias
de inverno nas últimas semanas, a mais recente
partida doméstica do Al Jazira produziu uma decepcionante eliminação das quartas de final da
Copa do Presidente nas mãos do arquirrival Al
Wahda. Os jogadores do treinador Marcel Keizer
estão ansiosos para se recuperar.
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QUALIDADE DE VIDA

Brasil é terceiro pior país para morrer
De 81 nações, brasileiros ficam na frente apenas de Paraguai e Líbano; já Reino Unido é o melhor local para o fim da vida
Da Redação

A morte é um destino que espera
a todos, mas até no momento de desencarnar as desigualdades entre as
várias regiões do mundo têm importância. Afinal, onde é o melhor país
para se morrer com dignidade? Um
novo estudo publicado no Journal
of Pain and Symptom Management
tentou encontrar a resposta.
A investigação, como registra a
jornalista Adriana Peixoto, do Portal
ZAP, analisou os cuidados de saúde em 81 países, dando notas de A
a F. “A sociedade também deve ser
julgada pela forma como as pessoas
morrem”, revela Eric Finkelstein, especialista em cuidados paliativos e
autor principal do estudo.
“Muitos indivíduos em países
desenvolvidos e em desenvolvimento morrem muito mal – não no seu
local de escolha, sem dignidade ou
compaixão, com uma compreensão
limitada da sua doença, depois de
gastarem muitas das suas poupanças e com arrependimentos sobre os
tratamentos. Essas coisas são muito
comuns”, acrescenta.
O estudo foi financiado pela Lien
Foundation, uma organização sem
fins lucrativos focada na melhoria
da qualidade de vida. A equipe de
pesquisadores fez entrevistas com
mais de 1.200 cuidadores de vários

países para perceber quais as principais prioridades dos pacientes que
estão para morrer, explica o Global
Health Institute.
Depois do levantamento, os pesquisadores pediram a 181 especialistas em cuidados paliativos de todas
as regiões do mundo para avaliarem
os cuidados de saúde dos seus países de origem, tendo em conta 13
fatores apontados frequentemente,
como a gestão da dor e do conforto,
a higiene e segurança dos espaços, a
gentileza dos profissionais e receber
tratamentos focados na qualidade
de vida e não só preocupados em
prolongá-la.
A análise concluiu que o melhor
país do mundo para se morrer é o
Reino Unido. A Irlanda, Taiwan,
Austrália, Coreia do Sul e Costa Rica
seguiram na lista, conseguindo todos uma nota A. Macedónia do Norte, Panamá, Hong Kong e a Lituânia
fecharam o top dez.
Portugal ficou bem mais para
o final da lista, ficando entre os 10
piores países dos 81 que foram analisados, em 75º lugar no geral, com
uma nota F. O pior país da lista foi o
Paraguai, seguindo do Líbano, Brasil (em 79º lugar no geral), Senegal,
Haiti, Bolívia, Portugal, Benim, África do Sul e Lesoto.
“Talvez a principal conclusão a
se retirar dessa pesquisa importante

é de que a maioria das pessoas do
mundo morre mal, muitas sem qualquer tratamento e outras com um
excesso de tratamentos fúteis que
aumentam o sofrimento”, revela Richard Smith, antigo editor do British
Medical Journl e membro da Comissão do Valor da Morte, da revista
científica Lancet.
Também “não é uma coincidência” ver, geralmente, países mais ricos no topo da tabela e outros mais
pobres nos últimos lugares. “A necessidade de cuidados paliativos
nos países de rendimentos baixos e
médios é esmagadora, onde menos
de um terço dos serviços existe”,
afirma Stephen Connor, diretor do
Worldwide Hospice Palliative Care
Alliance e coautor do estudo.
Finkelstein lembra que o isolamento trazido pela pandemia do
novo coronavírus, que condenou
muitos pacientes a ter de morrer
sozinhos e apenas com o conforto
dos profissionais de saúde, deve
reforçar o foco na importância dos
cuidados paliativos.
“Geralmente, as pessoas não falam sobre a morte. A Covid-19 tornou o tema menos tabu. Temos uma
oportunidade de continuar essa discussão não só para ajudar os pacientes de Covid, mas para ajudar a todos
a ter uma melhor experiência de fim
de vida”, ressalta.
Foto: Patosonline

Foto: Reprodução

Aforismo

(Gi Ismael)

“Hoje entendo que minha
percepção particular acerca
do começo, meio e fim atua
diretamente numa visão
mais equilibrada entre o
racional e o emocional.
Compreendo, também,
porque tantos optam pelo
rito de funerais, caixões e
missas do sétimo dia.”

Mortes na História

Foto: Patosonline

Gabriel Kennedy
1º/2/2022 – Aos 23 anos, em São
Mamede (PB), vítima de homicídio. Foi
morto por um disparo de arma de fogo
quando estava sentado em uma cadeira
do lado de fora da sua casa. Os autores
eram dois homens que estavam uma
motocicleta. Deixa a esposa grávida de alguns meses.
Foto: WhatsApp

6 — Ping de Han, imperador chinês
1116 — Colomano, rei da Hungria
1428 — Ashikaga Yoshimochi, xogum japonês
1451 — Murade II, sultão otomano
1468 — Johannes Gutenberg,
inventor e gráfico alemão
1680 — André Vidal de Negreiros,
militar e político (PB)
1820 — Gia Long, imperador vietnamita
1959 — Ritchie Valens,
cantor, compositor e guitarrista norte-americano
1983 — Floriano de Lima Brayner, militar (PB)
1998 — Sílvio Caldas, cantor brasileiro
2018 — Oswaldo Loureiro, ator e diretor de teatro,
televisão e cinema brasileirop

Maria das Neves Euzébio
Carneiro (Dona Nevinha)
1º/2/2022 – Aos 86 anos, em João Pessoa
(PB), em decorrência da Covid-19. Era
mãe do vereador Chico do Sindicato,
da Câmara Municipal de João Pessoa
(CMJP). Ela foi mãe de sete filhos. Foi
sepultada no Cemitério Cristo Redentor, na capital.
Foto: Divulgação

Howard Hesseman
29/1/2022 – Aos 81 anos, em Los Angeles,
Estados Unidos, devido a complicações
de uma cirurgia no cólon. Ator conhecido
por interpretar Johnny Fever, o DJ de rádio
do seriado ‘WKRP in Cincinnati’, da CBS,
que durou quatro temporadas de 1978 a
1982. Pelo papel, ganhou duas indicações ao Emmy.
Foto: Instagram

Obituário
Foto: Reprodução

Ariel Pereira
1º/2/2022 – Aos 27 anos, em João Pessoa
(PB), assassinado. Foi morto a tiros no
Bairro da Ilha do Bispo. Ele estava em
uma motocicleta quando foi abordado
por homens em um carro e um deles
efetuou os disparos.

Cheslie Kryst
30/1/2022 – Aos 30 anos, em Nova Iorque,
Estados Unidos, por suicídio. Ex-miss
Estados Unidos, modelo e advogada se
jogou um arranha-céu. Fez história nos
concursos de beleza ao ser uma das três
mulheres negras que venceram, em um
mesmo ano, os concursos do Miss USA, do Miss America
e do Miss Teen USA. Kryst conquistou o Miss EUA em 2019
ao levar a coroa de Miss Carolina do Norte.
Foto: Folha de Pernambuco

Foto: Notícia Paraíba

Amanda Francelino da Silva
2/2/2022 – Aos 23 anos, em Alagoinha
(PB), vítima de homicídio. Foi
assassinada a golpes de faca na frente
do filho de cinco anos, quando foi
surpreendida por um homem que entrou
na casa pelo telhado.

Jefferson Ferreira (Jefão)
1º/2/2022 – Aos 36 anos, em Patos (PB),
assassinado. Foi encontrado com mãos
e pés amarrados e marcas de facão
no rosto, em um matagal no Parque
Itatiunga (Morada do Sol). Ele teve sua
motocicleta roubada e foi morto pelos
criminosos. Trabalhou de como frentista de posto de
gasolina. A polícia está investigando.

Monica Vitti
2/2/2022 – Aos 90 anos, em decorrência
do Mal de Alzheimer. Uma das mais
festejadas atrizes do cinema italiano.
Um dos destaques em sua carreira foi
a trilogia da incomunicabilidade, de
Michelangelo Antonioni: ‘A Aventura’,
‘A Noite’ e ‘O Eclipse’.

Ida S teinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Rememorando
doutor Evaldo Cruz

C

om passos apressados pela Rua Maciel
Pinheiro alcancei o cruzamento com a Avenida
Floriano Peixoto, ponto de parada das 6h35
do transporte que me levaria à empresa Cande, no
Distrito Industrial de Campina Grande, para o meu
primeiro dia de trabalho. A Kombi parou defronte a
um grande galpão de tijolos aparentes e fui recebida
pelo o insosso bom dia do porteiro e o relógio de
ponto, que marcou, definitivamente, o rumo da minha
vida a partir daquele 1º de fevereiro de 1971.
Conduzida a uma salinha contígua às das
diretorias administrativa e comercial, anexas ao
temido “território” da presidência, fui orientada
das minhas tarefas de telefonista, para qual estava
contratada, foram claras e diretas as instruções
sobre a minha permanência no emprego: preste
atenção para não errar! Menor de idade, insegura
e muito tímida, pensei comigo: “Não fico aqui nem
uma semana”. Eu me sentia como se estivesse em
meio a um apocalipse zumbi, e a vontade mesmo
era largar tudo e voltar para casa. Porém, respirei
fundo e decidi tentar me adaptar àquele mundo
estranho e hostil.
Pela janela vi no estacionamento um
homem batendo a porta de seu carro, um Aero
Willys prateado, e seguindo na direção do setor
administrativo. Com um cigarro entre os dedos e uma
pasta 007, ele caminhava cantarolando a marcha
‘Vamos Marocas’, sucesso do carnaval daquele ano.
Alertada pela secretária Lourdinha Ramalho fiquei
a postos, pois quem acabara de chegar era o diretor
administrativo da empresa, doutor Evaldo Cruz, que
entrou com sorriso tímido e, muito sereno e educado,
me deu boas-vindas à empresa.
Ele falava pouco, se dirigia a mim apenas
com instruções de trabalho, mas observava
meu desempenho nas funções de telefonista e
recepcionista e viu algum potencial em mim, pois um
dia me trouxe um formulário para que me inscrevesse
no Curso de Auxiliar de Escritório do Senai e, logo
que concluí, ele me promoveu para o cargo.
Doutor Evaldo era muito inteligente e metódico.
Alto, magro, óculos grossos, introvertido e com
avançada calvície. Sentado em sua sala, com um
olhar distante, ele batia leve e cadenciadamente uma
pequena régua plástica na cabeça para lhe ajudar a
pensar. Parecia ausente, mas era um administrador
probo e estava atento a tudo em sua volta.
Em meu posto, enquanto datilografava numa
máquina Remington, eu observava atenta a
secretária executiva numa máquina de escrever
elétrica, novidade na época e meu sonho de
consumo. Mas, certo dia, ela pediu demissão e
o cargo ficou vago. Muitas moças e senhoras se
candidataram, mas nenhuma se encaixava no perfil
da empresa, até porque ninguém sabia manusear
a máquina elétrica, que ainda era uma novidade.
Porém, certo dia, doutor Evaldo me trouxe um
memorando para datilografar e, com discrição,
perguntou se eu sabia usar máquina de escrever
elétrica; sim, respondi sem hesitar. Ele me entregou
o memorando e fui depressa para a mesa vaga da
secretaria, só eu sei o prazer que tive em abrir aquela
capa cinzenta com a logomarca Olivetti, made in
Italy. Dias depois, doutor Evaldo veio me avisar
que a vaga de secretária executiva da Diretoria
era minha. Ele era um homem bom, e foi a primeira
pessoa a apostar em mim, por isso recebi com
tristeza a notícia de seu desligamento da empresa,
em 1973, por ter sido convocado a concorrer pela
Arena à eleição para prefeito da cidade.
Foi um grande prefeito de Campina Grande,
promovendo importantes transformações
urbanísticas e desenvolvendo-a, sobretudo no
campo cultural. Ele era um humanista e não um
político, por isso, quando encerrou seu mandato,
não mais concorreu a cargos políticos, mas nunca
deixou de servir à cultura da cidade. Em 1980
ressuscitou e passou a editar uma nova versão da
revista Anuário de Campina Grande, registrando
o cotidiano para a posteridade. Porém, em 28 de
junho de 1985, aos 54 anos, doutor Evaldo Cruz foi
surpreendido por um infarto agudo do miocárdio,
do qual não resistiu. Campina Grande perdia nessa
data um filho ilustre e seu corpo jaz no tradicional
Cemitério do Monte Santo.
(Ida Steinmüller é administradora, memorialista
e presidente de honra do Instituto Histórico de
Campina Grande – IHCG)

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RATIFICAÇÃO
ATA DE ADESÃO DE REG. DE PREÇO Nº. 10/2021
O PREFEITO CONSTITUCIONAL da AGUIAR-PB, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas pela legislação pertinente.
R E S O L V E RATIFICAR o resultado de adesão a Ata de Registro de Preços nº. 10/2021, que
tem por objeto: Aquisição de 01 (um) Ônibus Urbano Escolar acessível, piso alto ONUREA PISO
ALTO, destinado ao transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Escolar. Pelo
Processo Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 06/2021/FNDE/MEC, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como vencedor: MERECEDES
BENS DO BRASIL LTDA, com o valor unitário de R$ 259.300,00 (duzentos e cinquenta e nove mil
e trezentos reais), vencendo no ítem 6;
Valor global da aquisição R$ 259.300,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e trezentos reais).
Publique-se e cumpra-se.
AGUIAR-PB, 02 de fevereiro de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
ATA DE ADESÃO DE REG. DE PREÇO Nº. 10/2021
O Prefeito Municipal de Aguiar, resolve HOMOLOGAR o resultado da apuração do procedimento
ATA DE ADESÃO DE REG. DE PREÇO Nº. 10/2021, para: Aquisição de 02 (dois) Ônibus Urbano
Escolar acessível, piso alto ONUREA PISO ALTO, destinado ao transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Escolar.
Com base no relatório apresentado pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, o qual
aponta como proponente vencedor:
- MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA, com o valor unitário de R$ 259.300,00 (duzentos e
cinquenta e nove mil e trezentos reais), vencendo no ítem 6;
Valor global da aquisição R$ 259.300,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e trezentos reais),
vencendo no ítem 6;
AGUIAR-PB, 02 de fevereiro de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, às 13:30 horas do dia 15 de Fevereiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE
MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM
DE DESCONTO SOBRE A TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 Federal nº
3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail:
pmanlicita@gmail.com. Edital: www.alagoanova.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Alagoa Nova - PB, 02 de Fevereiro de 2022
TATIARA GOMES DE ALMEIDA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, às 15:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA
DE AR MEDICINAL, OXIGÊNIO E AFINS E LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA 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 Federal nº 3.555/00; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmanlicita@gmail.com.
Edital: www.alagoanova.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Alagoa Nova - PB, 02 de Fevereiro de 2022
TATIARA GOMES DE ALMEIDA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: Consultoria Técnica
Especializada para o SIOPE, SIOPS e Pregão Eletrônico; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO TOSCANO NETO – ME - R$ 41.400,00.
Araruna - PB, 02 de fevereiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Consultoria Técnica Especializada para o SIOPE, SIOPS e Pregão Eletrônico. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Orçamento de 2022 – Recursos
Próprios do Município de Araruna/PB 02.020 SEC DE PLANEJAMENTO ADMINIST. FINANCAS E
RECEITA MUNICIPAL Ficha: 04.122.0002.2026 MANUT DAS ATIV DA COORD ADM REGIONAL
Elemento de Despesa – 3 3 90.39 OUTROS SERV TERCEIROS–PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA:
até 01/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00012/2022
- 02.02.22 - FRANCISCO TOSCANO NETO - ME - R$ 41.400,00.
ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA SINGULAR EM ASSESSORIA
JURIDICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
GESTORA: 01.010 CAMARA MUNICIPAL DE AREIA FUNÇÃO : 01 LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO:
031 AÇÃO LEGISLATIVA PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
CODIGO DA AÇÃO: 2002 NOME DA AÇÃO: Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislativas ELEMENTO DE DESPESA: 3390.35 Serviços de Consultoria SUbELEMENTO: 99 SEM
APLICAÇÃO FONTE DE RECURSO: 115001000 Recursos Livres (Ordinários) VALOR FIXADO:
120.000,00. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: CAMARA Municipal de Areia e: CT Nº 00002/2022 - 31.01.22 - EDINANDO JOSE DINIZ - R$ 50.400,00.
ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE AREIA
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 PROFISSIONAL DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA SINGULAR EM ASSESSORIA
JURIDICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA–PB; RATIFICO o
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDINANDO JOSE DINIZ - R$ 50.400,00.
Areia - PB, 13 de Janeiro de 2022
IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS
Presidente da Câmara
ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE AREIA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE AREIA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2022. DOTAÇÃO:
Recursos Próprios da Câmara de Areia: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA GESTORA: 01.010 CAMARA
MUNICIPAL DE AREIA FUNÇÃO : 01 LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL CODIGO DA AÇÃO: 2002 NOME
DA AÇÃO: Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislativas ELEMENTO DE DESPESA:
3390.35 Serviços de Consultoria SUbELEMENTO: 99 SEM APLICAÇÃO FONTE DE RECURSO:
115001000 Recursos Livres (Ordinários) VALOR FIXADO: 120.000,00. VIGÊNCIA: até 20/01/2023.
PARTES CONTRATANTES: CÂMARA Municipal de Areia e: CT Nº 00001/2022 - 20.01.22 - ASTEC
GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. - ME - R$ 57.200,00.
ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE AREIA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº
IN00002/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO
o seu objeto a: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. – ME - R$ 57.200,00.
Areia - PB, 19 de Janeiro de 2022
IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS
Presidente da Câmara
ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Zeferino
de Paula, 627 - Centro - Aroeiras - PB, às 08:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combustíveis
(Gasolina e Álcool), para o atendimento das necessidades desta edilidade. Recursos: previstos
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 10.520/02 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) 3396–1323. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Aroeiras - PB, 03 de fevereiro de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS
E FUNDOS MUNICIPAIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.
pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.br.
Aroeiras - PB, 02 de Fevereiro de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:30 horas do dia 15 de Fevereiro de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada
para o serviço de confecção e instalação de divisórias, portas completas e vidros, para atender a s
necessidades da prefeitura municipal de Aroeiras–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital:
http://www.aroeiras.pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.br.
Aroeiras - PB, 02 de Fevereiro de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 3 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas 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, para: Contratação de empresa para o
fornecimento gêneros alimentícios e materias de limpeza, para atender a demanda da casa de apoio
à saúde de Assunção, mantida em Campina Grande/PB e as demais Secretarias do Municipio de
Assunção. 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
005/15; 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) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br.
Assunção - PB, 25 de Janeiro de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Fevereiro
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLAR (BLUSAS, SHORTS E CALÇA).
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 005/15; 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) 34661143.
E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br.
Assunção - PB, 31 de Janeiro de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Contratação de empresa
ou pessoa física detentora de Máquina agrícola tipo trator de pneu 4x4 acoplado de grade aradora
automática com mínimo 14 discos, para prestar serviço no preparo do solo (corte de terra) na zona
rural do Município de Assunção–PB, conforme especificações no termo de Referência; HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório em favor de: MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL
DE LOCACAO - R$ 148,00.
Assunção - PB, 31 de Janeiro de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00004/2022
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 DP00004/2022,
que objetiva: Aquisição de Teste Swab para diagnóstico do COVID–19, em caráter de urgência para
o enfrentamento da emergência de Saúde Pública, de acordo com a Lei Federal nº 13.979 de 06
de fevereiro de 2020 alterada, Medida Provisória nº 1.047/21 e o Decreto Municipal nº 001/2020
de 18 de março de 2020 Decreto Estadual 40.122 de 13 de março de 2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - R$ 43.500,00.
Assunção - PB, 28 de Janeiro de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00007/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00007/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA PROCESSAMENTOS
DE DADOS DOS SISTEMAS CNES, SIHD, SIA, FPO,SIM E SINAN DO MINISTÉRIO DA SAÚDE;
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RAFAELA ALVES DE
OLIVEIRA GOMES 07613033406 - R$ 27.500,00.
Belém - PB, 01 de Fevereiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO
ATO DE INEXIGIBILIDADE nº 2.05.002/2022/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Socialda Prefeitura de Campina Grande,
no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 029/05,
considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o Ato de Inexigibilidade nº
2.05.002/2022/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a
pessoa jurídica: CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA – ME, CNPJ: 10.571.183/000159, PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA
E CONSULTORIA CONTÁBIL À SEMAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, embasada na LEI
Nº 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E LEGISLAÇÃO
PERTINENTE, CONSIDERADAS AS ALTERAÇÕES POSTERIORES DAS REFERIDAS NORMAS;
E, AINDA, AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 14.039, DE 17 DE AGOSTO DE
2020, no valor total de R$ 39.600,00 ( Trinta e nove mil e seiscentos reais), cujas despesas correrão
á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.122.2001.2141 (Ações do FMAS).
Elemento da Despesa: 33.90.39, Fonte de Recursos: 15001000.
Campina Grande, 17 de janeiro de 2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA
EMERGENCIAL nº 2.05.001/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de
Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomensurável
interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa Emergencial nº 2.05.001/2022/CSL/SEMAS/
PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com as pessoas jurídicas:
POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA – CNPJ: 01.106.085/0001-50, no valor de R$
58.900,00 (Cinquenta e oito mil e novecentos reais), para a AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, embasada no art. 24, inciso IV, da lei nº 8.666/93, alterada, perfazendo
o valor total de R$ 58.900,00 (Cinquenta e oito mil e novecentos reais), cujas despesas correrão á
conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1018.2125/ 08.243.1019.2131/
08.243.1019.2135/ 08.244.1019.2136/ 08.243.1019.2137 Elemento da Despesa: 3390.30. Fonte
de Recursos: 16600000.
Campina Grande, 27 de janeiro de 2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
Nº 2.05.005/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.005/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO
MARCOS LTDA. OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM
E ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: 45 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 2.05.001/2022/CPL/SEMAS/
PMCG, ART. 24, IV, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125/
08.243.1018.2131/ 08.243.1019.2135/ 08.244.1019.2136/ 08.243.1019.2137. ELEMENTO DE
DESPESA: 3390-30. FONTE DE RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E MARCIA MOURA RAMADAN. VALOR GLOBAL: R$ 58.900,00 (CINQUENTA E OITO MIL
E NOVECENTOS REAIS) DATA DA ASSINATURA: 27/01/2022.
VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2021, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS – PB, CONFORME CONTRATO CR 1074364–51/2020 (908982); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e
ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - R$ 571.993,47.
Caraúbas - PB, 02 de Fevereiro de 2022
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal de Caraúbas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Caturité – PB, TORNA PUBLICO para
conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento da Habilitação, referente à Tomada de
Preço em epigrafe, que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS TUBULARES
NO MUNICIPIO DE CATURITÉ-PB. EMPRESAS INABILITADAS: NÃO HOUVE. EMPRESAS HABILITADAS: R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI. (CNPJ 29.878.872/0001-39). Não
havendo qualquer manifestação a ser constatada em ata, mas sim a renúncia expressa ao direito
de interpor recurso, na forma da alínea “a” do inc. I, c/c § 6º do art. 109 e inc. III do art.43 da Lei
Federal nº 8.666/93, todas as concorrentes assinaram termo expresso de desistência de recurso
quanto a esta Fase, possibilitando nesta mesma sessão ser realizado a análise das propostas de
preços dos licitantes habilitados.
RESULTADO DE PROPOSTAS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Caturité – PB, TORNA PUBLICO para
conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento das Propostas de Preços, referente à
Tomada de Preços em epigrafe. PROPOSTAS CLASSIFICADAS E VENCEDORA DO CERTAME:
R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI. (CNPJ 29.878.872/0001-39). com valor global
da proposta de preços de R$ 99.853,42 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e
quarenta e dois centavos), conforme consta nos autos do processo administrativo.
Caturité – PB, 02 de fevereiro de 2022.
HELDER FRANCISCO NUNES
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE DISTRATO AMIGÁVEL DO CONTRATO 00108/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00053/2021
A Prefeitura Municipal de Conde/PB decidiu rescindir por ato amigável o Contrato nº 00108/2021
– DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00053/2021, firmado com a empresa TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA, com fundamento no Art. 79, II da Lei Federal nº. 8.666/93 e conforme a CLÁUSULA
DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO – Contrato nº 00108/2021.
Conde/PB, 18 de janeiro de 2022
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS
Prefeita.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av.
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 15 de
Fevereiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições
parceladas de combustíveis e lubrificantes destinados a atender a frota veicular própria e/ou locada da
edilidade e suas secretarias, inclusive Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com.
Edital: www.cuitedemamanguape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Cuité de Mamanguape - PB, 02 de Fevereiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA
Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: Aquisição de Ambulância
tipo A – simples remoção tipo Furgoneta, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde
deste Município de Damião/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor
de: FIORI VEICOLO S.A - R$ 127.000,00.
Damião - PB, 28 de Janeiro de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Ambulância tipo A – simples remoção tipo Furgoneta, para atender as
necessidades da Secretaria de Saúde deste Município de Damião/PB. FUNDAMENTO LEGAL:
Pregão Eletrônico nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:06.00 –
FUNDO MUN. SAÚDE (SEC. DE SAÚDE)–10.302.2002.1020(631). 4.4.90.52.01– EQUIPAMENTO
E MATERIAL PERMANENTE. CONVÊNIO Nº0034/2021 – SEDAM/PMD. VIGÊNCIA: até o final do
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº
00011/2022 - 02.02.22 - FIORI VEICOLO S.A - R$ 127.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMNENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.035/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB, às 08:30 horas do dia
16/02/2022, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinada a merenda escolar do município de DESTERRO/PB,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. fundamento
legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de
2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06
e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das
08:30 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: prefeituradedesterrocpl@
gmail.com.. Edital: www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br
Desterro - PB, 02 de janeiro de 2022
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES
Pregoeira Oficial/PMD
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
RESULTADO
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. Foram consideradas vencedoras do
certame o licitante: ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - Valor: R$ 6.900,00; COMERCIAL ANDRADE SILVA EIRELI - Valor: R$ 1.480,80; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL
LTDA - Valor: R$ 49.916,40; KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 - Valor: R$ 1.620,00; MARIA
CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO ME - Valor: R$ 25.471,20. Fiando aberto o prazo recursal. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major
Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br.
Dona Ines - PB, 02 de Fevereiro de 2022.
MARIA GORETE DA SILVA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de
mochilas e estojos escolares destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Esperança
– PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2022. Início da fase de
lances: 09:01 horas do dia 15 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 10024/19; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08h00min
Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@
esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Esperança - PB, 01 de Fevereiro de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2021, que objetiva: SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 24.920,00; INTELIGENCIA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - R$ 23.125,00; JANDERSON COSTA LEAO LIMA - R$
10.500,00; M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 107.575,00; MC INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 148.000,00; OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - R$ 12.985,30; VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO
EIRELI - R$ 89.600,00.
Gado Bravo - PB, 14 de Janeiro de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Fevereiro de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA
MUNICIPALIDADE. 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 0325/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br.
Gado Bravo - PB, 03 de Fevereiro de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA PARCELADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE
REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 17 de
Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 09:31 horas do dia 17 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. E-mail:
gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.
Gado Bravo - PB, 03 de Fevereiro de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHE
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2021.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 1005 2010 – Manter as Atividades do Ensino Fundamental – MDE – 12 361
1005 2011 – Manutenção de Programas com Recursos do FNDE Elemento de Despesa: 44.90.52
– Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 07601/2021 - 17.01.22
- INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - R$ 23.125,00; CT
Nº 07602/2021 - 17.01.22 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - R$
12.985,30; CT Nº 07603/2021 - 17.01.22 - JANDERSON COSTA LEAO LIMA - R$ 10.500,00; CT
Nº 07604/2021 - 17.01.22 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 107.575,00; CT
Nº 07605/2021 - 17.01.22 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO
EIRELI - R$ 89.600,00; CT Nº 07606/2021 - 17.01.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA - R$ 24.920,00; CT Nº 07607/2021 - 17.01.22 - MC INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS LTDA - R$ 148.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo Nº 2021/061607/SEINFRA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 07.005/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA
COMUNITÁRIA DO TAIPA, NO BAIRRO COSTA E SILVA, JOÃO PESSOA/PB.
A Secretária de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de João Pessoa no uso das suas atribuições que lhe são conferidas e com base nas informações constantes do Processo Administrativo
Nº 2021/061607/SEINFRA, referente ao Pregão Eletrônico nº 07.005.2022 tendo transcorrido
regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas as suas fases legais
e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93 e 10.520, não sendo verificado nenhum
vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos
regulamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e adjudico o objeto deste Pregão Eletrônico, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, declarando
vencedora da licitação à empresa PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI, CNPJ Nº
14.733.583/0001-74 no valor global de R$ 294.133,96 (duzentos e noventa e quatro mil, cento e
trinta e três reais e noventa e seis centavos).
João Pessoa, 01 de fevereiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário de Infraestrutura /PMJP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo Nº 2021/111419/SEINFRA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 07.036/2021
OBJETO: SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS,
CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS DESTA EDILIDADE,
DIVIDIDO EM DOIS LOTES, DE ACORDO COM O PORTE DOS VEÍCULOS.
A Secretária de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de João Pessoa no uso das suas atribuições que lhe são conferidas e com base nas informações constantes do Processo Administrativo
2021/111419/SEINFRA, referente ao Pregão Eletrônico nº 07.036/2021 tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas as suas fases legais e
administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93 e 10.520, não sendo verificado nenhum
vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e adjudico o objeto deste
Pregão Eletrônico, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, declarando vencedora da
licitação à empresa NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP no valor global
de R$ 57.902,00 (Cinquenta e sete mil, novecentos e dois reais).
João Pessoa, 02 de fevereiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário de Infraestrutura /PMJP.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 13.954/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.067/2021.
CHAVE CGM: 2QS9-RHX2-6M0S-7C3F.
DATA DE ABERTURA: 17/02/2022 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO PULMONAR MECÂNICA DE
DOIS NIVEIS DE PRESSÃO (BI-NIVEL/BL-LEVEL) E DE SUPORTE Á VIDA PORTATIL, PARA OS
USUARIOS DO SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sra. Franciny do
Nascimento Leal torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade
Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados
no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, sob o número
da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com a
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, no Fone:
(83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo
Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015,
9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.
João Pessoa, 02 de fevereiro de 2022.
Franciny do Nascimento Leal
Pregoeira da CSL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 22.331/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2021
CHAVE CGM: PTT6-VX0V-OYQG-1L74
DATA DE ABERTURA: 16/02/2022 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,
PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A REDE
HOSPITALAR, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS, SAMU E CEOS), UPAS E ZOONOSES.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da sua Pregoeira, Sra. Bruna da Silva
Cartaxo, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo
prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, sob o número da UASG
926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua
equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937
ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal
nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019,
9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.
João Pessoa, 02 de Fevereiro de 2022.
Bruna da Silva Cartaxo
Pregoeira da CSL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISODELICITAÇÃO
PROCESSO Nº 20.286/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.084/2021.
CHAVE CGM: C2HJ-4LT4-CZXG-1LUS
DATA DE ABERTURA: 16/02/2022 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIAS PARA ATENDER AOS PROCEDIMENTOS DE CIRUGIA PLÁSTICA RE-PARADORA PÓS
MASTECTOMIA DO HMSI.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Everaldo
Francisco da Silva Junior torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à dis-posição
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das
13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fundamentação
legal: Lei nº 10.520/2002, pelo De-creto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal
nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente
pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.
João Pessoa, 02 de Fevereiro de 2022.
EVERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
Pregoeiro da CSL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
OBJETO: Reforma da Escola Antônio Carlos de Morais. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR
e respectivo valor total da contratação, conforme quadro abaixo:
Participantes

Unid.

Quant.

Vl. Unit.

Vl. Total

Class.

Obs.

1 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS
DE MORAIS.
HUMBERTO RAMALHO
TRIGUEIRO MENDES

SERVIÇO

1

257.142,69

257.142,69

1

CONSTRUTORA
BETAGAMA EIRELI

SERVIÇO

1

257.691,68

257.691,68

2

SABUGI CONSTRUCOES
EIRELI

SERVIÇO

1

257.740,35

257.740,35

3

CAMPO FELIZ CONSTRU
COES E SERVICOS LTDA

SERVIÇO

1

258.928,78

258.928,78

4

TORRES E ANDRADE
CONSTRUÇÕES, PRÉ
MOLDADOS E SERVIÇOS
LTDA

SERVIÇO

1

258.989,43

258.989,43

5

SOMOS CONSTRUÇÕES
EIRELI

SERVIÇO

1

260.719,43

260.719,43

6

B & F EDIFICARE
ENGENHARIA LTDA

SERVIÇO

1

261.450,61

261.450,61

7

JOSE CREZIO LOPES
FILHO

SERVIÇO

1

261.539,92

261.539,92

8

APN CONSTRUCOES
E SERVICOS EIRELI

SERVIÇO

1

261.596,82

261.596,82

9

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 Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho PB, no horário das 08h00min as 12h00min horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail:
licitajuazeirinho@gmail.com.
Juazeirinho - PB, 18 de Janeiro de 2022.
SIDNEI SOARES DE MORAIS
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00009/2022 – SRP -

REPUBLICAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca,
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00009/2022, cujo objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. DATA DA ABERTURA: 16 DE FEVEREIRO DE 2022, ÀS 09H30MIN (HORÁRIO LOCAL).
Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83)
3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.
pb.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br.
Lagoa Seca - PB, 02 de Fevereiro de 2022.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através da sua CPL torna público que fará realizar o certame
licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 002/2022 (Processo Administrativo Nº 009/2022).
Hora prevista para o início da sessão pública: Às 09h00min (nove horas) do dia 23/02/2022. Local
previsto para realização da sessão pública: Secretaria de Educação em frente a Escola Municipal
Ministro Alcides Carneiro, localizada na Rua José Américo de Almeida, Nº S/N, Centro, Livramento-PB. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Pavimentação da Rua João Pereira Filho (Estaca 0,00 a Estaca 7,00 + 7,20 m); Pavimentação da Rua João
Pereira Filho (Estaca 7,00 + 7,20m a Estaca 11 + 11,67m); Pavimentação da Rua Pref. João Torres
Vilar (Estaca 0,00 a Estaca 4 + 11,26m), todas na cidade de Livramento-PB, conforme Contrato de
Trabalho Nº 1076633-99/2021-CAIXA. Tipo de julgamento: Menor preço global. Informações junto
a CPL: No horário das 08h:00 às 12h:00 horas dos dias úteis. E-mail exclusivo para recursos: Sala
da CPL (pmllicitacoes@gmail.com). Cópia do Edital: Sala da CPL (livramento.pb.gov.br/licitacoes).
Livramento-PB, 31 de janeiro de 2022
Jacé Alves de Oliveira
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av.
Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 11h00min do dia 16 de fevereiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no
ramo especializado para serviços de recarga de tonner, cartuchos e outros similares conforme
termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal nº 00001/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado.
Logradouro - PB, 02 de fevereiro de 2022
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2022
TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 13, incisos II e V, cumulado com o art. 25, inciso II, todos
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Contratação dos serviços requisitados através de CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA-ME – CNPJ nº 10.571.183/0001-59, localizada Av. Darcilio Vnderlei, nº 343- Jardim
California – Patos - PB, reconheceu que detém notória especialidade em serviços contábeis, para
representar o Município de Pedra Branca-PB, no objeto Contratação de empresa especializada para
prestar os serviços de serviços de assessoria contábil pública, com valor mensal de R$ 7.700,00
(sete mil e setecentos reais) e valor global de R$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos reais).
RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o parecer do
Advogado, datado de 06 de janeiro de 2022.
Pedra Branca- PB, em 07 de janeiro de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA
Prefeito Municipal
INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2022
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0003/2022, - CPL, de
acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.
Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA-ME – CNPJ nº 10.571.183/0001-59, com o valor mensal de R$ 7.700,00 (sete mil
e setecentos reais) e valor global de R$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos reais)., para
Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de serviços de assessoria contábil
pública, de interesse do município de Pedra Branca-PB.
Pedra Branca-PB, 07 de janeiro de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA
Prefeito Municipal
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2022
EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços jurídicos de acordo com o processo Inexigibilidade nº 0003/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA: CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME – CNPJ nº
10.571.183/0001-59
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de serviços de
assessoria contábil pública.
Valor mensal de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais)
valor global de R$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos reais).
VIRGENCIA 31/12/2022
Pedra Branca-PB, 10 de janeiro de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA
Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0005/2022
A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para
conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0005/2022, tipo
menor preço por item, a partir das 08:00horas (horário de Brasília-DF) do dia 17/02/2022, através do
site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado a Contratação de empresa especializada
para fornecimento de água adicionada de sais destinados a todas as Secretarias do Município de
Piancó-PB, durante o exercício de 2022. O Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço
citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.
pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.
Piancó-PB, 1 de Fevereiro de 2022
André Alexandre do Nascimento
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:30 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, para: Aquisição parcelada de material de construção
diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com.
Pilõezinhos - PB, 31 de Janeiro de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO
Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0006/2022
A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para
conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0006/2022,
tipo menor preço por item, a partir das 09:00horas (horário de Brasília-DF) do dia 17/02/2022,
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado a Contratação de empresa
para fornecimento de pneus, câmara de ar e protetor para a frota de veículos da Prefeitura de
Piancó-PB. O Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites
http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/
pages/main.jsf.
Piancó-PB, 1 de Fevereiro de 2022
André Alexandre do Nascimento
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2022
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 11:00, tendo como objetivo: Aquisição
parcelada de hortifrutigranjeiro diversos, destinados a manutenção das Escolas e as diversas Secretárias pertencentes a este Município, com solicitação periódica e/ou diariamente com entrega
imediata, nos quantitativos solicitados pelos referidos órgãos; 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, 02 de Fevereiro de 2022
Wilson Lourenço de brito
Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Convocação para assinar contrato
Pregão Eletrônico nº 0048/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA
DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 31.187.918/0001-15, classificada em 2º lugar no item 123
do Pregão Eletrônico nº 0048/2021, cujo objeto é: registro preços para aquisição de materiais
medico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
A convocada deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar termo
contratual. A não aceitação ou omissão acarretará a perda do diretor e na manutenção do
licitante subsequente.
Piancó-PB, 02 de fevereiro de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos
Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00004/2022, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.
Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA
– EPP - CNPJ nº 18.500.402/0001-10, com o Valor Mensal Estipulado de R$ 10.500,00 (dez mil
e quinhentos reais) e Valor Global Estipulado de R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos
reais), com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde
com atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de CARDIOLOGIA,
referente a Chamada Pública 00001/2022.
Piancó – PB, em 02 de fevereiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00005/2022, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.
Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da VISIOCLINICA CLINICA MEDICA OCULAR
EIRELI – ME - CNPJ nº 28.470.519/0001-52, com o Valor Mensal Estipulado de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais) e Valor Global Estipulado de R$ 148.500,00 (cento e quarenta e oito
mil e quinhentos reais), com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados
na área de saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de
OFTALMOLOGIA, referente a Chamada Pública 00001/2022.
Piancó – PB, em 02 de fevereiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO
Inexigibilidade n° 00005/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: VISIOCLINICA CLINICA MEDICA OCULAR EIRELI – ME - CNPJ nº
28.470.519/0001-52.
OBJETIVO: Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de OFTALMOLOGIA, referente
a Chamada Pública 00001/2022.
VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
VALOR GLOBAL ESTIPULADO: R$ 148.500,00 (cento e quarenta e oito mil e quinhentos reais).
Piancó – PB, em 02 de fevereiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato
Pregão Eletrônico nº 00047/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: ANTONIO MARCOS PADRE BADU – ME, CNPJ Nº 23.937.523/0001-64
Objeto: registro de preços para a aquisição de aditivos, óleos, graxa, filtros e prestação de serviços
de vulcanização e troca de pneus para o Município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Valor global: R$ 335,80 (trezentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos).
Piancó-PB, 02 de Fevereiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00041/2021, em 25.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa MARIA LIANI LEONARDO - ME
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa e/ou pessoas física para prestar serviços
de locação de veículos destinados A Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente e Secretaria de
Desenvolvimento Rural, Sustentável e Agronegócio do Município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Piancó-PB, 02 de Fevereiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira - Prefeito
Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO
Inexigibilidade n° 00004/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA – EPP - CNPJ nº 18.500.402/0001-10.
OBJETIVO: Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com
atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de CARDIOLOGIA, referente
a Chamada Pública 00001/2022.
VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
VALOR GLOBAL ESTIPULADO: R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais).
Piancó – PB, em 02 de fevereiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato de ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 00047/2021
Objeto: registro de preços para a aquisição de aditivos, óleos, graxa, filtros e prestação de serviços de vulcanização e troca de pneus para o Município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Empresa vencedora: ANTONIO MARCOS PADRE BADU – ME
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.
item

Descrição

unid

Quant

R$ Unit

R$ Total

13

FILTRO DE AR RENAULT MÁSTER

Unid

4

R$ 83,95

335,80

TOTAL

335,80
Piancó-PB 02 de fevereiro .de 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
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, às 09:00 horas do dia 22
de Fevereiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇO VISANDO FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS
(PADRÃO SELV SERVICE), NO MUNICÍPIO DE PICUÍ–PB E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS
BRANDÕES E SANTA LUZIA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS, 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; Decreto
Municipal nº 125/14; 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, 02 de Fevereiro de 2022
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 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, às 09:00 horas do dia 23
de Fevereiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, 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; Decreto Municipal nº 125/14; 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, 02 de Fevereiro de 2022
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
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, às 09:00 horas do dia 24
de Fevereiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA, 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; Decreto
Municipal nº 125/14; 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, 02 de Fevereiro de 2022
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2022
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 15:00, tendo como objetivo: Aquisição
parcelada de Carnes e Frios diversos, destinados a manutenção das Escolas e as diversas Secretárias pertencentes a este Município, com solicitação periódica e/ou diariamente com entrega
imediata, nos quantitativos solicitados pelos referidos órgãos; 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, 02 de Fevereiro de 2022.
Wilson Lourenço de brito
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA DE SANTA INÊS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00001/2022
OBJETO: Aquisição emergencial de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s10) destinados
ao abastecimento dos veículos pertencentes a todas as secretarias do município de Santa Inês-PB
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - PB, CNPJ N° 01.612.693/0001-36.
CONTRATADO(S): VALDEMIRO TAVARES LUCENA, CNPJ n° 05.988.476/0001-04 - End. RUA
ANTONIO DE FIGUEIREDO SITONIO N° 750, TERREO, CENTRO – CONCEIÇÃO-PB. FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV, da lei 8.666/93 e alterações posteriores. VALOR GLOBAL: R$ 200.577,00
(DUZENTOS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS)
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.
Santa Inês - PB, 19 de Janeiro de 2022.
Felix Henrique Leite Vieira
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 00002/2022
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, com sede temporária na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro
Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, em conformidade com o
Art. 75, inciso II - da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público para o conhecimento dos interessados,
o resultado final da Dispensa de Licitação Nº 00002/2022, que tem como objeto aquisição de teste
rápido COVID-19 SWAB antígeno para atender a necessidade da Secretaria de Saúde e órgãos
visando o enfrentamento da pandemia do COVID-19 no município de Santa Luzia/PB, sagrou-se
vencedora do item licitado a empresa: DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS
HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ Nº 11.426.166/0001-90, com o valor total de
R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais), vencendo no(s) seguinte(s) item(ns): 01.
Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.
Santa Luzia/PB, 02 de fevereiro de 2022.
Jonas Pereira de Andrade
Agente de Contratação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, O SECRETÁRIO DE SAÚDE, A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas
atribuições legais, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal
n° 10.024 de 20 de setembro de 2019,
R E S O L V E M:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2022, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO
MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo
correspondente, a:
- WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 02.502.673/0001-75
VALOR MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO R$: 86.900,00
VALOR GLOBAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO R$: 1.042.800,00
VALOR MENSAL DA SECRETARIA DE SAÚDE R$: 55.600,00
VALOR GLOBAL DA SECRETARIA DE SAÚDE R$: 667.200,00
VALOR MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$: 44.300,00
VALOR GLOBAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$: 531.600,00
VALOR MENSAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE R$: 1.600,00
VALOR GLOBAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE R$: 19.200,00
Santa Rita - PB, 02 de fevereiro de 2022.
JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANDRÉA DOS SANTOS SILVA
SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 235/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS VISANDO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO
DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E DISCIPLINADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - ARAUJO PRODUCOES, LOCACOES E
EVENTOS LTDA - CNPJ: 04.829.970/0001-55 - Valor R$: 789.840,00. - PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA
DE VASCONCELOS - CNPJ: 28.687.889/0001-46 - Valor R$: 228.420,00. Publique-se e cumpra-se.
Santa Rita - PB, 02 de fevereiro de 2022.
LUCIANO CORREIA CARNEIRO
MUNICIPAL DE SAÚDE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO DE SOM, MINITRIO, PALCO, TABLADO, GERADORES, DISCIPLINADORES,
TENDAS, ARQUIBANCADAS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA,
DESPORTO, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. 2.0 - DO RESULTADO.
- ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 32.247.659/0001-33 - Valor R$: 3.870.350,00.
Publique-se e cumpra-se. Santa Rita - PB, 02 de fevereiro de 2022. WENDEL DE ARAÚJO VICENTE
-SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEX. Nº IN00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação
nº IN00001/2022, que objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de
Assessoria e Consultoria Técnica Especializada na Área Contábil, Financeira Orçamentaria Patrimonial, administrativa com emissão de Balancetes Mensais, Balanço Anual, Relatório de Execução
Orçamentaria, Relatório de Gestão Fiscal, Acompanhamento Orçamentário Financeiro, Patrimonial
e de Pessoal da Câmara Municipal; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu
objeto a: BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP - R$ 52.000,00.
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 10 de Janeiro de 2022
CARLOS ANTÔNIO DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal
Câmara Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça
“Casa José Rodrigues Coura”
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada na Área Contábil, Financeira Orçamentaria Patrimonial, administrativa com emissão de Balancetes Mensais, Balanço Anual, Relatório de Execução Orçamentaria,
Relatório de Gestão Fiscal, Acompanhamento Orçamentário Financeiro, Patrimonial e de Pessoal
da Câmara Municipal. FUND. LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO:
01010 – 01010.01.031.2001.2001 –3390.39.0000 – 500; Vigência: até 10/01/2023. Partes contratantes: Câmara Mun. e: CT Nº 00001/2022 – 10.01.2022 - BCR Contabilidade Pública LTDA
EPP - R$ 52.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medicamentos
injetáveis e não injetáveis (comuns) diversos: padronizados da RENAME e REMUNE destinados
à Atenção Básica [Farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde e órgãos vinculados] municipal.
Abertura da sessão pública: 09:30 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: previstos
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/.
Sertãozinho - PB, 02 de Fevereiro de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/,
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, para: Aquisições parceladas de
pneus e câmaras de ar e correlatos diversos, destinadas aos veículos e Máquinas Pesadas deste
Município, com adoção do sistema de orçamentação eletrônica de peças AUDATEX. Abertura da
sessão pública: 09:30 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 10024/19; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@
gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/.
Sertãozinho - PB, 02 de Fevereiro de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA
Pregoeiro Oficial

