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Editorial
A natureza responde
Os fortes temporais que assolam o Brasil apontam para a necessidade de a união, estados e municípios analisarem minuciosamente
suas políticas públicas para situações de emergência social, de maneira a torná-las capazes de atender às demandas provocadas pelos
efeitos do aquecimento global. Isso a se dar crédito a cientistas de
vários países que alertam os governos para a frequência e intensidade cada vez maiores das intempéries naturais.
Pensando bem, a prevenção redobrada faz sentido, independentemente de se acreditar ou não no diagnóstico dos investigadores
dos humores do planeta. Basta, por exemplo, abrir os olhos para o
que aconteceu, recentemente, na Bahia, em São Paulo e Minas Gerais, entre outros estados. Centenas de pessoas desabrigadas, mortas ou desaparecidas em virtude das inundações e deslizamentos
de terras ocasionados pelas tempestades.
A natureza parece confirmar o que proclamam os pesquisadores dos efeitos deletérios da ação humana sobre a Terra. As ondas
de calor e as tormentas já se infiltraram no calendário paraibano
de adversidades sociais relacionadas à crise no meio ambiente. E
quem pode garantir que isso não vai piorar? Para muitos que estão
atentos ao assunto, nada causa mais surpresa, inclusive, a chegada,
por essas plagas, de tufões, tsunamis e trombas d’água.
Todos padecem com as trabuzanas por meio das quais o planeta responde às agressões do capital. No entanto, por ser a sociedade humana um conjunto de partes desiguais, há quem sofra mais.
As pessoas de baixo poder aquisitivo podem até ter boa visão de
futuro - ao contrário do que delas pensa o presidente Jair Bolsonaro -, mas sem dinheiro fica muito difícil adquirir casas ou apartamentos longe de barreiras e áreas ribeirinhas.
Fechando o firo, a prudência recomenda redobrar a atenção para
com as populações socialmente vulneráveis, para que as más surpresas que caem do céu e arrastam-se pela terra não causem tantas perdas de vidas e tantos prejuízos materiais. O problema é que
a força que gera a pobreza é a mesma que exaure o planeta, consumindo seus recursos com a voragem dos predadores. Ninguém,
sozinho, pode detê-la, jamais.

Artigo

Mariana Moreira

moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora

Lições da morte
Como traduzir sentimentos que se
manifestam em nosso íntimo trazendo turbilhões de imagens, lembranças,
toques, olhares, cheiros? E quando esses sentimentos ganham a dimensão de
um nome, de um olhar, de um timbre
de voz, de um trejeito de andar?
As respostas são novas inquietações
que emergem quando a materialidade da vida se dissipa em paralisias de
mortes que transfiguram corpos, apagam movimentos, imobilizam membros, silenciam bocas, cerram olhos e
fincam pesadas estacas de dor e tristeza em nossas vidas.
Sentimentos tantos que afetaram
minha vida nos últimos três meses,
quando a morte de duas irmãs escancara, entre traumas e dores, a efemeridade da nossa existência. E como é tênue
e inconstante a linha divisória entre a
vida e a morte?
E como, ao nos apercebermos desses
limites, nos espantamos com as trivialidades e egoísmos que, estimulados por
um mundo do ter, do parecer, somos
conduzidos por caminhos, deveras, tortuosos, onde somamos bens e amesquinhamos afetos, onde superficializamos
amores e soterramos o abraço de irmão,
o carinho de amigo, o afeto do outro que
nos chega somente como o outro, e jamais como uma reprodução de nossos
desejos e vontades.
E somos levados a uma amnesia social e política que extrai, de nós, os derradeiros vestígios de humanidade e
nos metamorfoseia em figuras sociais
com um roteiro elaborado em oficinas
da produção em série do existir. Um roteiro que determina, antecipadamente,
como seremos. Ou seja, seus itens nos
definem como pessoa, como filho, como
mãe, como amigo. Seus itens recomendam e, mesmo, prescrevem como determinante, o valor de cada um pela medida de produtos e bens que o mercado
estabelece como válidos. O último mo-

delo do automóvel, a roupa de grife, o
corte do cabelo, os lugares a serem frequentados, o perfume a ser usado para
esconder e dissipar quaisquer vestígios
de cheiro humano que possa atualizar
a nossa condição de humanidade, ou de
humanos seres.
E neste torvelinho do existir com a
superficialidade e a artificialidade de ritos, modas, regras, posturas costuradas
e tramadas para sermos tão somente
pontos de uma gigantesca engrenagem
de produção em série de pessoas semelhantes, a morte nos chega como um salutar choque de humanidade, nos acordando para a existência além do que,
aparentemente, se desenha como viver.
Mesmo com a dor, a tristeza e a saudade dilacerando nosso peito e ameaçando estraçalhar nossa alma a morte continua sendo uma didática experiência
a nos ensinar a difícil, porém, prazerosa arte de viver. E como nos ensina o
poeta “a morte nunca fala sobre a morte. Ela só fala sobre a vida. E ela sempre
nos pergunta: o que você está esperando?” (Rubem Alves).
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Aprender a não falar
Primeiramente, aprendi a falar, na convivência com a minha mãe, com o meu
pai e também com minha irmã Marilene.
Meus pais eram bons professores, desses
que conversam com seus filhos crianças,
por qualquer motivo, dando-lhes palavras
e mostrando as coisas, mesmo que não obtivessem, tão logo, quase nenhuma resposta. Eram os tempos de Pilar, até meus quase oito anos, já escrevendo alguma coisa,
quando fomos morar em Itabaiana, e assim continuando a aprender a falar. Mas,
em 1959, por incentivo do Padre João Gomes da Costa, meu pai me levou ao internato do Seminário Arquidiocesano da Paraíba, em João Pessoa, educandário que
sempre primou em cultivar as palavras,
até as estrangeiras, sobretudo suas raízes
mater, fossem em latim, fossem em grego.
No entanto, cultivava sobremaneira a
educação ao silêncio. Era proibido falar,
exceto nas horas dos recreios. Todo outro
tempo, bico calado, nenhum pio. O controle do respeito ao silêncio era rígido e sob
severa vigilância por parte dos “suplentes”
disciplinários. Zé do Galo, da paróquia de
Mamanguape, não se continha, rompia o
silêncio a cada instante; supunha-se que
foi também por isso que ele recebeu “bilhete azul”, para voltar para casa, onde poderia livremente tagarelar na hora em que
quisesse. A que serviria tanto silêncio? Foi
quando comecei a sentir falta da liberdade
dos tempos de casa, em que se conversava quando desse vontade de falar. Entendi
eu que deveria adquirir “novo costume”:
aprender a não falar... Ou seja: resignarme a ficar em silêncio.
Havia toda uma teorização nesse sentido, que, inclusive, fazia parte de algumas
pregações. Estar em silêncio alimentaria
a vida interior; concentrar-nos-ia em nós
mesmos, detendo a alma no mundo interior, sem alguma motivação fora do nosso espírito. Há quem ore de olhos fechados, meditativamente no silêncio, é como
se fosse mergulhando na profundidade do

“

O silêncio é
a linguagem
que nos fala
mais alto
Damião Ramos

eu, no escuro de si mesmo. Ao contrário,
quem não se encontra consigo mesmo não
suporta ficar sozinho e em silêncio, sem escutar um rádio, uma TV ou um telefone,
às vezes, todos ligados ao mesmo tempo;
tudo isso para se sentir existindo... É coisa
de filme sobre vidas convulsionadas: chega-se em casa, liga-se tudo, no mais alto
volume, mesmo que nada escute. O recolhimento requer fugir do fastio da vida e
dos seus barulhos.
O silêncio é a linguagem que nos fala
mais alto. No filme de Akira Kurosawa,
Sonhos, num dos episódios, duas amigas
se visitam, sob a curiosidade dos netos.
Sentavam elas frontalmente, diante de um
tapete de chá, horas e horas, sem dizerem
uma palavra. Somente o silêncio lhes falava e despertava os sentimentos das suas
experiências e agruras, após a explosão
da bomba atômica, em Nagasaki. O silêncio atravessa o tempo, é mais poderoso do
que o barulho, põe quem medita e reflete
diante do passado, do presente e do futuro. O homem da sociedade barulhenta tem
a índole avessa ao silêncio. Por tais razões,
também aprendi a não falar... Abafam-se
os gritos, os clamores e as explosões, mas
nada ou ninguém reprime ou sufoca o silêncio. Como diz o poeta Drumonnd, “no
silêncio e com o silêncio dialogamos”.
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no 330 Salão do Artesanato Paraibano

Empreender PB assina
mais de 180 contratos
Artesãos e empreendedores terão mais de R$ 1,3 milhões para ampliar seus negócios
O Programa Empreender PB vai realizar, a partir
de hoje até domingo (6), assinaturas de 183 contratos
no 33º Salão do Artesanato
Paraibano. Os investimentos somam mais de R$ 1,3
milhão e possibilitarão que
os artesãos expositores do
evento e empreendedores
do município de João Pessoa, dentre eles comerciantes do Mercado da Torre e
do grupo Sereias da Penha,
ampliem seus negócios.
Para maior segurança
de todos, os atendimentos
serão divididos nos três
dias (sexta a domingo), de
acordo com a ordem alfabética das iniciais dos nomes dos beneficiados. Assim, hoje, assinarão seus
contratos aqueles com iniciais de A a G; amanhã, de
H a P; e no domingo de Q a
Z. O horário será das 16h às
22h e as assinaturas acontecerão no estande do Empreender PB, localizado no
próprio Salão do Artesanato. Os empreendedores deverão apresentar o cartão
de vacina na entrada do
evento e documento comprobatório com foto no ato
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Os
empreendedores
deverão
apresentar o
cartão de vacina
na entrada
do evento e
documento
comprobatório
com foto no ato
da assinatura
do contrato com o
Empreender PB

O 33° Salão do Artesanato Paraibano está sendo realizado até este domingo

da assinatura do contrato.
A equipe do Empreender PB
ressalta que as pessoas que assinarão o contrato deverão estar com o
status ‘contratação’ na consulta de
processo no site www.empreender.pb.gov.br e que estejam atentos aos números de telefone para
receber a ligação do agendamento

da assinatura do contrato.
O Empreender PB é um dos
parceiros do evento e esteve presente durante toda a edição do Salão do Artesanato com um estande para esclarecimento de dúvidas,
mutirão de renegociação de dívidas e inscrições para os artesãos
expositores do evento.

Ricco Farias

papiroeletronico@hotmail.com

“Bolsonaro prioriza emendas
de relator em troca de apoio
para se manter no poder”
Na campanha de 2018, o então
candidato a presidente Jair Bolsonaro afirmou, reiteradas vezes,
que iria acabar com as negociatas
do Executivo com o Congresso,
resgatando a expressão ‘toma
lá, dá cá’, que seria extinta
do dicionário político, de
acordo com ele. E houve
quem acreditasse na bale-

la. Quase quatro
anos depois, o que se vê é que o presidente manteve
as práticas que beiram à permissividade com a corrupção. Em troca de apoios a pautas que interessam
ao governo, Bolsonaro tem nutrido o chamado orçamento secreto – ou emendas de relator, que são aquelas em que não é exigida a identificação de quais senadores ou deputados a solicitaram, e que não são
distribuídas de modo igualitário: alguns parlamentares a recebem, outros não. “Essas emendas de relator são o principal recurso de negociação política
com parte do Congresso na gestão de Bolsonaro. É
um claro sinal de que ele tem priorizado essas emendas em troca de apoio para se manter no poder, no
chamado ‘toma lá dá cá’, coisa que ele condenava
na campanha eleitoral de 2018”, afirma o deputado
federal Frei Anastácio (foto, do PT). De acordo com
ele, “Bolsonaro vetou verbas do orçamento da Saúde,
da Educação, da Ciência e Tecnologia, dos hospitais
universitários, da reforma agrária, no valor de R$ 3,2
bilhões, mas entregou as chaves dos cofres públicos
para o centrão, que já tem assegurado o valor de R$
16,5 bilhões para emendas de relator”.

“Para irrigar redutos eleitorais”

Parceiros facilitam dia a dia dos clientes
As parcerias firmadas
para a realização do 33° Salão do Artesanato Paraibano,
que ocorre até este domingo (6), em uma megaestrutura montada na Orla de Cabo
Branco, em João Pessoa, têm
facilitado o dia a dia dos clientes e dos próprios artesãos.
No espaço, é possível tirar
dúvidas de como abrir uma
empresa com a Junta Comercial do estado (Jucep) ou fazer reclamações diretamente ao Procon Estadual, como
se estivesse na sede da Autarquia, por exemplo.
Entre as denúncias registradas no estande do Procon
-PB, por exemplo, envolvem
companhias aéreas, como o
cancelamento unilateral de
viagem porque, após a venda, a empresa alegou que o
valor estava abaixo do mercado. Há ainda diversos serviços oferecidos aos visitantes
do Salão pelo Departamento
Estadual de Trânsito (Detran
-PB), Empreender PB, Companhia de Água e Esgotos da
Paraíba (Cagepa) ou pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep).
O Salão do Artesanato
Paraibano, que nesta edição
tem como tema “Toda Arte
que Vem do Mar”, é uma realização do Governo da Paraíba e do Sebrae-PB em parceria com o Empreender-PB;
Empresa Paraibana de Comunicação (EPC); Companhia de Água e Esgotos da
Paraíba (Cagepa); Departamento Estadual de Trânsito
da Paraíba (Detran-PB); Junta Comercial do Estado da
Paraíba (Jucep); Procon-PB;
Fundação Espaço Cultural
José Lins do Rego (Funesc);
Corpo de Bombeiros Militares; Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Humano;
Vila Olímpica Parahyba; Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep); Pre-
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Para Frei Anastácio, os R$ 16,5 bilhões destinadas às emendas de relator serão usados “para irrigar redutos eleitorais de aliados do governo. São o
principal recurso de negociação política com parte do Congresso, na gestão de Bolsonaro. Enquanto isso, há uma lista imensa de cortes significativos,
como no orçamento do INSS, nas universidades e na
fiscalização do meio ambiente”.

Santiago irá para o Republicanos
O Republicanos, presidido na Paraíba pelo deputado federal Hugo Motta, ganhará reforço de peso
para a montagem da chapa proporcional nas eleições deste ano. No próximo dia 14, o deputado federal Wilson Santiago – e outras lideranças políticas –
irá assinar a ficha de filiação à legenda, em evento
na capital. O presidente nacional, Marcos Pereira,
confirmou presença.

“Teremos novos desdobramentos”

Assinarão os contratos, hoje, aqueles com iniciais de A a G; amanhã, de H a P; e domingo de Q a Z

feitura Municipal de João
Pessoa; e Hospital Padre Zé.
A primeira-dama do Estado e presidente de honra do
Programa do Artesanato da
Paraíba (PAP), vinculado à
Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), Ana Maria
Lins, destacou a importância
das parcerias na realização do
33° Salão do Artesanato Paraibano. “Além de terem ajudado nessa megaestrutura, esses
parceiros têm melhorado o
dia a dia dos nossos artesãos e
artesãs, além de oferecer uma
série de serviços a quem visita o evento”, afirmou.
Opinião compartilhada
pela gestora do PAP, Marielza Rodriguez. “São parcerias
fiéis, que têm colaborado e
sido muito importantes na
realização de um evento do
porte do Salão, oferecendo logística aos artesãos, a exemplo da Cagepa com distribuição de água, e facilidade aos
clientes que tenham alguma
pendência a fazer”, disse.
A superintendente do Procon-PB, um dos mais procurados, Késsia Liliana, descreveu
o rol de serviços oferecidos
pela Autarquia a quem visita o Salão. “É extremamente
importante a participação do

Procon-PB no Salão, pois possibilita uma facilidade tanto para o consumidor em nos
procurar para tirar dúvidas,
registrar alguma denúncia,
negociar débito ou, até mesmo fazer seu orçamento doméstico, quanto para os artesãos, que podem receber
orientações sobre boas práticas de consumo, sabendo
quais são suas obrigações e
seus direitos”, disse.
Reclamações
Até o momento, a grande
maioria das reclamações registradas no estande do Procon-PB são contra as companhias aéreas, a exemplo de
cancelamento unilateral de
viagens simplesmente porque
a companhia percebeu depois
que a passagem estava abaixo do mercado, por exemplo.
A técnica de atendimento do Procon-PB, Ana Beatriz, elencou as principais
reclamações contra as companhias aéreas. “Uma das reclamações que o Procon-PB
registrou no Salão do Artesanato foi que a empresa informou ao consumidor que
a viagem tinha sido cancelada porque a passagem estava abaixo do preço de mercado. Às vezes acontecem bugs,

que são defeitos, em aplicativos. Mas não era o caso desta, porque constatamos que a
passagem comprada não estava abaixo do preço de mercado”, contou.
“Outra reclamação, entre
tantas que recebemos, foi um
consumidor que havia tido
uma modificação na passagem dele por conta da pandemia - era um idoso e não podia viajar - e a empresa, pela
lei, tem um prazo de 12 dias
para fazer o reembolso ou ter
esse crédito. Havia expirado
o prazo e a empresa não havia se manifestado”, prosseguiu Ana Beatriz.

PROCON-PB
A superintendente do
Procon-PB, um dos
órgãos mais procurados,
Késsia Liliana, descreveu
o rol de serviços
oferecidos pela Autarquia
a quem visita o Salão

O deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP), que
participou de reunião com a cúpula do PT – leiase Gleisi Hoffmann –, ao lado do governador João
Azevêdo (Cidadania) e de secretários estaduais,
usou uma frase emblemática para classificar o
saldo do encontro, que ocorreu em Brasília: “Certamente, a partir daí, nós teremos novos desdobramentos”.

Apoio
à reeleição
Independentemente
da efetivação de uma
aliança nacional com
o PT e outras legendas
à esquerda, entre as
quais o PSB e o PV, em
federação, o PCdoB na
Paraíba apoiará a reeleição do governador
João Azevêdo (Cidadania). A presidente nacional do partido, Luciana
Santos, diz que o partido tem identificação
com a gestão e destaca
outra questão: o governador vota em Lula.

Outra
possibilidade
A falta de consenso
em relação à aliança, em
federação, com o PSDB,
que é defendida pelo presidente do Cidadania,
Roberto Freire, e com o
Podemos, que tem a preferência do senador Alessandro Veira, fez com que
este último nutrisse outra possibilidade: formar
federação com o MDB.
Para isso, já deu o primeiro passo: teve encontro
com a pré-candidata do
MDB a presidente, senadora Simone Tebet.

Carnaval: comitê recomenda
o cancelamento de feriado
O Comitê Científico do Consórcio do Nordeste
recomenda aos governadores da região o cancelamento do feriado de Carnaval, devido ao recrudescimento dos casos de Covid-19. No entendimento do colegiado, o feriado estimularia as pessoas
a promoverem aglomerações. “O número diário de
novos casos já é cerca de três a quatro vezes maior
que o do pico registrado em junho de 2021, e continua em ascensão”, disse, em nota.
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na Rede Estadual da pb

Aulas devem iniciar em formato remoto
Abertura do semestre foi adiado para 14 de fevereiro; escolas serão adequadas para receber os alunos diante da pandemia
Foto: Reprodução

sem aglomerações e feriados de Carnaval

Ana Flávia Nóbrega

anaflavia@epc.pb.gov.br

Marcadas para começar
na próxima segunda-feira, as
aulas na Rede Estadual de ensino na Paraíba foram adiadas e tiveram o formato alterado. Para conseguir adequar
todas as escolas para o recebimento dos alunos diante da
pandemia da Covid-19, o início das aulas foi adiado para o
dia 14 de fevereiro e o formato, antes híbrido, será com aulas apenas remotas, neste primeiro momento.
As informações foram
confirmadas pelo Secretário de Educação da Ciência e
Tecnologia, Cláudio Furtado.
As adequações estão relacionadas a inadequações
nas matrículas em virtude
de instabilidade apresentada
no site disponibilizado para
a realização das matrículas.
De acordo com o secretário,
a variedade de modalidades
de ensino disponíveis confundiu alguns estudantes.
Vale ressaltar que o formato híbrido já estava aprovado
com aulas presenciais disponibilizadas para estudantes
que apresentarem o comprovante de vacinação, de forma

Comitê Científico do NE recomenda
a proibição das festas privadas
Ana Flávia Nóbrega

anaflavia@epc.pb.gov.br

Em documento publicado na quarta-feira, o Comitê
Científico do Consórcio Nordeste recomendou aos estados
da região que as festas privadas que gerem aglomerações
e feriados de carnaval sejam
canceladas em virtude do cenário de aumento exponencial de casos, provenientes da
variante Ômicron. Além disso, os pesquisadores do Comitê recomendam a ampliação
das campanhas de vacinação.
A solicitação pelo cancelamento dos feriados, como
ocorreu em 2021, leva em consideração: “O estímulo para a
população ir às ruas, promovendo aglomerações, o que poderá resultar no agravamento do quadro da pandemia e
o consequente prolongamento da terceira onda no Brasil”,
descreve o texto.
A motivação da solicitação

O secretário Cláudio Furtado confirmou as mudanças

SITE

As adequações estão
relacionadas a problemas
nas matrículas em
virtude de instabilidade
apresentada no site
disponibilizado para a
matrícula

obrigatória, contra a Covid-19.
Aos que não se vacinaram, a
opção disponível é apenas de
aulas remotas.
As salas de aula poderão
ter até 50% da capacidade
com alunos no formato presencial. Apesar da disponibilidade, os estudantes que
optarem pelo ensino remoto,
mesmo vacinados, não terão
nenhum tipo de prejuízo intelectual. Isto porque toda a carga horária de atividades oferecidas estarão disponíveis
no formato remoto.

do cancelamento de festas de
natureza privada de carnaval
e shows de qualquer natureza que possam gerar aglomerações também leva em consideração a possibilidade de alta
transmissibilidade do vírus.
“O Comitê Científico tem
clareza sobre as dificuldades
políticas e os prejuízos econômicos decorrentes desta medida. Porém, o mais importante
no momento é salvar vidas. E
vidas não têm preço!”, destacam os pesquisadores.
Em publicação anterior, datada de 3 de dezembro de 2021,
o Comitê havia recomendado
aos governadores e prefeitos o
cancelamento das festividades
públicas de final do ano e do
Carnaval, alertando que a variante Ômicron poderia causar
um aumento na transmissão
do vírus e provocar uma nova
onda da pandemia.
As comemorações públicas foram canceladas, no entanto, segundo aponta o docu-

mento, festividades privadas
foram realizadas “de forma
generalizada, como se a pandemia tivesse terminado. O
resultado dessas festas, muitas de caráter familiar, com
número limitado de pessoas,
como também do relaxamento das restrições, está evidente”, justificou o documento.
Outras duas recomendações também fazem parte do
documento, sendo a intensificação da vacinação vista como
de extrema importância para
evitar o desenvolvimento de
quadros graves da doença já
que o percentual de 70% de
pessoas vacinadas não é visto
como seguro para assegurar
um cenário de tranquilidade e
estabilidade.
É recomendado também
que governos e prefeituras trabalhem para desconstruir notícias falsas relacionadas à vacinação contra a Covid-19 que
estão impactando na baixa
procura pelos imunizantes.

no estado

Ocupação de leitos de UTI para Covid-19 chega a 43%
Ana Flávia Nóbrega

anaflavia@epc.pb.gov.br

Os casos moderados e graves, com necessidade de acompanhamento hospitalar seguem em alta na Paraíba. De
acordo com o Centro Estadual
de Regulação Hospitalar, um
total de 50 pacientes foram internados nas últimas 24h, entre quarta-feira e ontem. Com
os números, o estado chega a
376 pacientes internos nas unidades de referência para o tratamento da Covid-19 na rede
pública de saúde.
A alta de casos está relacionada com a terceira onda da
doença, após a confirmação

de transmissão comunitária
da variante Ômicron. Segundo a Rede Genômica da Fiocruz, que faz o sequenciamento das amostras com alta carga
viral, a Paraíba segue com apenas um caso confirmado da
variante. O sequenciamento,
no entanto, demora entre 15 a
20 dias para ser realizado pelo
centro de pesquisa.
Ao todo, a ocupação total
de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico) chegou a 43%
e 55% em leitos de enfermaria
para adultos. Entre as macrorregiões de saúde, o maior índice é confirmado para a Região
Metropolitana de João Pessoa
com ocupação de 64% e 80%

em leitos de UTI e de enfermarias, respectivamente. Em
seguida, o Sertão aparece com
ocupação de 59% em enfermarias e 48% em UTI. A região sediada por Campina Grande, os
números são de 33% em UTI e
38% em enfermarias. Todos os
dados das macrorregiões de
saúde levam em consideração
leitos para adultos.
Ontem, o boletim epidemiológico de acompanhamento da pandemia do novo
coronavírus da Secretaria de
Estado da Saúde (SES) registrou apenas os casos confirmados com quadros moderados e graves, totalizando 22
novos casos de Covid-19. Além

disso, 17 mortes foram confirmadas, sendo 11 ocorridas entre quarta-feira e ontem, as demais são datadas desde o dia
29 de janeiro.
Um dos falecimentos
aconteceu na residência do
paciente, duas em hospitais
privados e os demais em hospitais públicos, afligindo pessoas de João Pessoa e Campina Grande (3 mortes cada),
Alagoa Nova, Aparecida, Bayeux, Duas Estradas, Juarez
Távora, Livramento, Mari, Patos, Soledade, Sousa e Triunfo
(com um caso cada).
As vítimas, 11 homens e
seis mulheres, tinham idades
de 46 a 91 anos. Dois dos 17

não possuíam comorbidades
associadas à Covid-19, nos demais foi observada a presença
de cardiopatia como patologia
pré-existente mais frequente.
Com a atualização, a Paraíba totaliza 504.216 casos confirmados da doença, destes
9.755 pessoas vieram a óbito e
374.006 pacientes são considerados recuperados. Até o momento, 1.334.499 testes para
diagnóstico da Covid-19 foram
realizados através do Sistema
Único de Saúde (SUS) no Estado, confirmando casos em todos os 223 municípios e mortes
em 222. Riachão do Bacamarte é a única cidade sem falecimentos entre seus residentes.

Os dados de vacinação na
Paraíba não foram atualizados pelo Ministério da Saúde, ontem. Os dados divulgados levam em consideração os
números consolidados até a
quarta-feira. Ao todo 6.583.384
doses de imunizantes contra
a Covid-19 foram aplicadas,
onde 3.143.904 pessoas 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 vacinados com o
esquema primário completo,
2.643.647 tomaram as duas doses e 94.379 utilizaram imunizante de dose única.

melhorando a alfabetização das crianças

Campinense cumpre protocolo no
Paraibano e vence partida por W.O

Ano do Letramento Científico é lançado
em evento do Integra Educação Paraíba

Geraldo Varela

Renato Félix

Foto: Samy Oliveira/Campinense

ESTADUAL

gvarellajp@gmail.com

O Campeonato Paraibano
da 1ª divisão de 2022 começa
muito mal. É que um dos jogos
da primeira rodada, ontem, entre Campinense e Nacional de
Patos não aconteceu porque o
time patoense não compareceu
ao Estádio Amigão, perdendo
assim por W.O para o rubronegro de Campina Grande. A
ausência já era esperada por todos, já que na última terça-feira a diretoria do Nacional havia informado à Federação não
ter registrado, em tempo hábil, nenhum jogador na Confederação Brasileira de Futebol.
Mesmo sem a presença do clube, a arbitragem e os jogadores
do Campinense foram obrigados a marcar presença no
gramado, mera formalidade
protocolar para a confirmação do vencedor e a aplicação
do regulamento com o resul-

A equipe do Campinense realizou treino após ser decretado o W.O

tado de 3 a 0. Sem a realização
da partida, o técnico Ranielle Ribeiro aproveitou para realizar um treino no Amigão.
O maior prejudicado foi o Campinense que deixou de arrecadar algum dinheiro com a partida, se vendo obrigado a devolver
o numerário dos ingressos vendidos antecipadamente aos torcedores, conforme já garantiu o presidente Danylo Maia.
“Um prejuízo incalculável, infelizmente. O torcedor que
comprou o ingresso pode
buscar a devolução do valor

ou então trocar pelo ingresso do próximo jogo da equipe, dia 9, pela Copa do Nordeste, contra o CRB”, disse.
O Campinense volta a jogar
pelo Estadual no próximo domingo, quando enfrenta o CSP
às 16h, no Almeidão, em João
Pessoa. Já o Nacional vai buscar
a regularização de seus atletas
até a próxima terça-feira, quando está marcado o jogo contra o
Sport-PB, às 20h15, programado
para o José Cavalcanti, em Patos.
Já em Cajazeiras, o Botafogo ganhou de 1 a 0 do Atlético.

Especial para A União

O Governo do Estado,
através da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, encerrou
ontem a primeira edição
do ano da Formação Continuada, do programa Integra Educação Paraíba. Foram três transmissões pelo
YouTube, de terça até ontem,
que lançaram o Ano do Letramento Científico na Alfabetização para as escolas
da Rede Estadual de Ensino e das redes municipais
de 221 dos 223 municípios
paraibanos.
Durante os três dias, foram apresentadas as diretrizes operacionais do regime de colaboração, o plano
de ação 2022, a apresentação do planejamento pedagógico e instrumentos de
rotina, as bases pedagógi-

cas de acompanhamento
do estudante, bases de gestão e as estratégias de déficit de correção de aprendizagem e para alcançar a
alfabetização na idade certa. O terceiro e último dia foi
dedicado ao lançamento do
Ano do Letramento Científico na Alfabetização, com
a apresentação do Caderno
de Letramento Científico e
apresentação dos materiais
para uso nos Anos Iniciais.
O Regime de Colaboração Integra Educação Paraíba propõe uma alfabetização que vá além do
“bê-a-bá”, mas na qual o
aluno tem o uso social da
língua e da escrita, o que
ele alcança através do letramento matemático e letramento científico, que é
questionar, propor e ter
curiosidade sobre o mundo. O Integra foi criado em
abril de 2021.

“Esse deve ser um trabalho de caráter permanente. Esse conteúdo deve
ser perene”, defendeu Rubens Freire, secretário executivo de Ciência e Tecnologia, que foi convidado do
primeiro e do último dias
da formação. “A secretaria pretende criar ambientes onde nossos estudantes
convivam de modo agradável com experimentos, com
atividades, com o método
científico. Para uma criança, isso estabelece uma disciplina na observação do
universo que o rodeia e das
relações sociais”.
Os vídeos dos três dias
de formação continuam no
ar no canal do YouTube do
Integra Educação Paraíba (https://www.youtube.
com/channel/UCAVOSAYlc2pmcKi1JD36lxQ) e as três
transmissões já somam mais
de 42 mil visualizações.

Paraíba

EDIÇÃO: Clóvis Roberto
EDITORAÇÃO: Ulisses Demétrio

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 4 de fevereiro de 2022

5

Covid-19

Lacen: 47% dos exames dão positivo
Em janeiro, foram feitas mais de 24 mil análises para diagnóstico da doença, alta de 160% em comparação a dezembro
O Laboratório Central de
Saúde Pública (Lacen-PB)
processou mais de 24 mil testes RT-PCR para detecção da
Covid-19 somente no último
mês de janeiro. O número
representa um aumento de
160% em relação a dezembro
de 2021, quando foram processados 9.244 testes. Durante
o ano de 2021, foram 266.056
testes processados nesta unidade de referência estadual,
tendo o mês de junho o maior
registro em quantidade de
exames, com 41.500 amostras
processadas.
O índice de positividade
no mês de janeiro também aumentou e engloba 47,48% das
amostras analisadas. O valor
é quatro vezes maior que o
observado em dezembro de
2021. O diretor-geral da unidade, Bergson Vasconcelos,
explica que “as amostras devem ser coletadas, preferencialmente, entre o terceiro e
sétimo dia do início dos sintomas em pacientes hospitalizados que reportem síndrome respiratória aguda grave
(SRAG) e também nos casos
sinalizados pelos serviços de
saúde que estejam sintomáticos e que apresentaram resualtado não reagente no teste rápido (TR-Ag).” A coleta
acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs); Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hospitais e centros
de testagem dos municípios.
A Covid-19 pode ser confirmada também com o teste
rápido de antígeno (TR-Ag),
mas o padrão ouro laboratorial continua sendo o RT-PCR. Nele, são coletadas amostras de secreções respiratórias
nas quais o laboratório busca
material genético do vírus, e
a partir daí, é possível confirmar se o paciente está ou não
infectado pelo SARS-CoV-2.
Bergson Vasconcelos destaca que o Lacen-PB não coleta os exames. “As amostras
são encaminhadas ao laboratório por meio das Secretarias
Municipais de Saúde (SMS) e
serviços hospitalares dos 223
municípios paraibanos”, explicou. Ele informa que, após
o processamento e análise
do material, os resultados ficam disponíveis para os serviços que enviaram as amostras, que são os responsáveis
pela entrega e/ou comunicação aos pacientes.
Desde o início da pandemia, o laboratório já realizou mais de 370 mil exames
de RT-PCR e teve 1.518 genomas sequenciados a partir de
amostras coletadas em todas
as regiões do estado. A maior
concentração de exames realizados, até o momento, é de
pessoas entre 20 e 59 anos, porém em janeiro a predominância foi entre jovens de 20
a 39 anos.
O Lacen-PB está funcionando de domingo a domingo, nos três turnos, para recebimento e processamento das
amostras. As ações do laboratório vão além do diagnóstico
laboratorial, incluindo ainda
a vigilância genômica das variantes em circulação em toda
Paraíba, como também apoio
e capacitação das equipes de
saúde no combate à pandemia e participação em pesquisas científicas.

Foto: Ortilo Antônio

n
Durante o
ano de 2021,
o Lacen-PB
processou no
total 266.056
testes para
Covid-19, sendo
41.500 amostras
em junho.

Percentual de testes positivos em janeiro no Laboratório Central de Saúde Pública foi quatro vezes mais do que o registrado em dezembro

Superlotação faz UPA suspender atendimento
Sara Gomes

saragomesreporterauniao@gmail.com

Medidas

Entre as medidas para
enfrentar a crise na
UPA Bancários, a SMS
encaminhou pacientes
de enfermaria e UTI para
os hospitais Santa Isabel,
São Luiz e Padre Zé

A UPA Bancários, em
João Pessoa, suspendeu, na
manhã de ontem, os atendimentos para novos pacientes
devido à superlotação, mas
por volta de 12h o serviço
foi normalizado. Para solucionar a superlotação, a Secretaria Municipal de Saúde
de João Pessoa encaminhou
os pacientes de enfermaria e
UTI para os Hospitais Santa
Isabel, São Luiz e Padre Zé.
A idosa Maria da Penha,
67 anos, fez o exame de Covid-19 na última sexta-feira (29) e ontem foi recebê-lo.
“O atendimento foi superrápido e organizado. Infelizmente, testei positvo para
Covid-19, mas não estou sentindo nada grave, então agora é só me cuidar direitinho”,
contou.
A secretária considera
preocupante a situação da
saúde em João Pessoa, pois
além da alta transmissibilidade da variante Ômicron,
os casos de influenza H3N2,
dengue, chikungunya e zika
têm aumentado consideravelmente.
“É muito importante
manter o distanciamento social e reforçar o uso de álcool
em gel, máscara e lavagem

das mãos, pois precisamos
reduzir a transmissibilidade
do vírus”, recomenda.
Testagem e orientação
Em média, 1.200 a 1.500
testes de Covid-19 são realizados por dia. A partir de
hoje, todas as unidades de
testagem terão um médico
para atender os casos positivos.
De acordo com a secretária de Saúde de João Pessoa,
Margareth Diniz, o paciente
que testou positivo receberá
orientação sobre os protocolos sanitários, receita e atestado médico. “Isso evita que
a pessoa infectada procure outros serviços de saúde,
contaminando outras pessoas por falta de atendimento imediato”, afirmou.
A Prefeitura de João Pessoa segue, hoje, disponibilizando para a população
sete pontos de testagem da
Covid-19. Para ter acesso ao
serviço, é necessário fazer o
agendamento pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou
pelo site vacina.joaopessoa.
pb.gov.br.
A testagem começa a ser
realizada às 8h e vai até as
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. Outra opção é o Centro
Universitário Uniesp, na BR230, das 17h às 21h.
A orientação é que 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.
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 32187181.

Testagem

Sete pontos de
testagem para
Covid-19 funcionam
hoje em JP

Foto: Ortilo Antônio
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Os pontos
de testagem
para Covid-19
mantidos na
capital a partir
de agora terão
um médico
para atender
e orientar os
casos positivos.

UPA Bancários registrou superlotação de pacientes em busca de atendimento devido à Covid-19

Prontovida
fica exclusivo
para Covid-19
A Prefeitura de João
Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de
Saúde, informou que o
Hospital Prontovida, no
bairro de Tambiá, passou
a atender desde ontem exclusivamente casos de Covid-19. A decisão foi tomada levando em conta
o aumento do número de
casos da doença, motivado pela variante Ômicron.
“Foi uma decisão em
conjunto com o prefeito
Cícero Lucena, através do
sistema de regulação, para
transferirmos pacientes
do Prontovida com outras patologias para unidades hospitalares conveniadas. Também foram
antecipados procedimentos cirúrgicos, que o corpo
clínico do Prontovida realizou concomitante a outros serviços, para liberar
os leitos faltantes e voltar
a trabalhar como referência no tratamento da Covid-19”, destacou Margareth Diniz, secretária de
Saúde de João Pessoa. A
unidade conta com UTI,
farmácia, central de abastecimento, laboratório, radiologia, copa, refeitório e
sala de repouso.
O Prontovida tem disponibilidade para a realização de exames laboratoriais e radiografias.
O hospital também conta
com toda estrutura de respiradores, ventiladores,
monitores, além de aparelhos para a reanimação
de pacientes.
Número de leitos
O Prontovida conta
hoje com 70 leitos para
tratamento da Covid-19,
sendo 40 de UTI e mais
30 de enfermaria. Em números coletados na tarde
desta quinta-feira, já se
encontram internados 15
pacientes na UTI e 14 na
enfermaria.
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ameaça de greve

TRT ordena frota de 70% dos ônibus
Com o risco da paralisação dos motoristas, foram determinados limites mínimos de coletivos em circulação
Beatriz de Alcântara

alcantarabtriz@gmail.com

Apesar da ameaça de greve
dos motoristas de ônibus na capital paraibana, a Justiça do Trabalho determinou que 70% da
frota de transporte coletivo de
João Pessoa deve circular nos
horários considerados de pico,
sendo eles: das 6h às 9h30 e das
16h30 às 19h de segunda a sextafeira, bem como das 6h às 9h30
e das 11h30 à 13h30 dos sábados. A decisão foi protocolada
ontem após um pedido do Sindicato das Empresas de Transportes Coletivo Urbano de Passageiros no município de João
Pessoa (Sintur-JP).
Além da “hora do rush”, a
determinação também prevê
que nos demais horários e aos
domingos a circulação dos ônibus deve contemplar 50% da
quantidade da frota que já opera nesses dias. Para a decisão, o
desembargador Leonardo Trajano, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba
(13ª Região), levou em consideração o atual contexto de pan-

Foto: Ortilo Antônio

demia da Covid-19 e a necessidade do transporte coletivo na
locomoção de trabalhadores de
serviços essenciais, assim como
também os riscos de contaminação e disseminação do vírus
a partir das aglomerações caso a
frota esteja mais reduzida.
Outro ponto da decisão enfatizou que os trabalhadores
que aderirem à greve devem
permitir a circulação daqueles
que não estejam participando
do movimento e que não devem reter os veículos em garagens e nem nas vias públicas.
Em caso de descumprimento
das determinações, está prevista a aplicação de multa diária no
valor de R$20 mil ao Sindicato
dos Motoristas da Paraíba.
De acordo com o TRT-13,
uma audiência de conciliação
da Sintur-JP com a categoria dos
motoristas está marcada para
acontecer na próxima segundafeira, dia 7, às 14h30. A reportagem de A União tentou à tarde
entrar novamente em contato
com o Sindicato dos Motoristas
do Estado para repercutir sobre
a decisão, mas não obteve êxito.

n
O TRT-13
determinou
que, em caso
de greve dos
motoristas,
70% da frota
trafegue
durante os
horários
de pico.
Nos demais
horários e aos
domingos, 50%
da frota desses
períodos deve
seguir em
circulação.

Protesto dos motoristas
José Alves
zavieira2@gmail.com

Em campanha por reajuste de salários, os motoristas de
transportes urbanos de João
Pessoa fizeram na manhã de
ontem a segunda paralisação
para pressionar os donos das
empresas a atenderem as reivindicações da categoria. O
protesto foi iniciado por volta
das 5h, em frente a duas das
principais empresas que atendem o setor, e se estendeu até
às 7h15. Com poucos ônibus
circulando, as paradas de ônibus ficaram lotadas e, para se
deslocar de casa até o trabalho,
a população teve que recorrer
aos transportes clandestinos
ou por aplicativo.
Os trabalhadores dos transportes coletivos (motoristas e
cobradores), reivindicam a reposição das perdas salariais
(10% de reajuste) e de outros benefícios, a exemplo do vale-refeição, que teve o valor reduzido
durante a pandemia. Na pauta
de reivindicações, também está
o não pagamento da gratificação por dupla função - muitos
motoristas tiveram que assumir na jornada de trabalho as
funções de condutor e cobrador.
Para o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de João Pessoa (Sintur-JP),
Isaac Júnior, esse foi mais um
dia de surpresa desagradável
para os donos das empresas.
“Nós estamos em um processo
de negociação coletiva que pressupõe diálogo e respeito. Já tivemos quatro mesas-redondas
com a participação do Ministério do Trabalho. Os trabalhadores pediram 10% de reajuste na
remuneração. Nós oferecemos
8.2%. Estamos bastante próximos do que eles pediram e não
vejo necessidade dessas paralisações”, disse Isaac Júnior, complementando que os empresários estão dispostos a conversar
e a chegar a um acordo, uma
vez que a oferta de 8.2% de reajuste representa "um excelente
ganho salarial".
Ainda segundo Isaac Júnior,
com esses protestos os trabalhadores estão faltando com respeito à população já que o transporte coletivo é um dos serviços
essenciais. “Nosso objetivo é
atender a categoria dentro de

nossas possibilidades. Desde
o início da pandemia tivemos
uma queda de 43% no número
de passageiros. Com essa perda, nosso principal objetivo é
manter o emprego de todos e
atender bem a população”, enfatizou o presidente do Sintur.
O primeiro protesto dos trabalhadores do setor, paralisando as atividades por duas horas,
aconteceu na última sexta-feira
do mês de janeiro (28). Na ocasião, eles estacionaram os ônibus por volta do meio-dia no
Parque Sólon de Lucena. O ato
deixou os usuários perplexos,
porque eles desconheciam o
motivo, e o trânsito também ficou um caos no Centro da cidade. Mas duas horas depois, tudo
voltou à normalidade.
O dirigente da Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa, George Morais, disse que mais uma vez
também foi surpreendido com
o protesto dos motoristas de
transportes urbanos da capital. Ele explicou que essa paralisação não é contra a Semob,
ou contra a prefeitura, ela é exclusivamente trabalhista, contra os donos das empresas de
ônibus. Ou seja, são reivindicações de empregados contra empregadores.
“Nós não fomos avisados
sobre o movimento e lamentamos os transtornos enfrentados pelos usuários de ônibus.
Vamos fazer todo o possível
para que ambas as partes façam um acordo e esse serviço volte a atender à população
sem intervenções”, disse George Morais.

Motoristas de ônibus da capital reivindicam reajuste salarial e ameaçam entrar em greve

Volta às aulas

UFPB pode adotar o sistema remoto
Foto: Ortilo Antônio

Ítalo Arruda
Especial para A União

A Universidade Federal
da Paraíba (UFPB) sinalizou a
possibilidade de iniciar o primeiro mês do período acadêmico 2021.2, cujas aulas estão
previstas para começarem no
dia 21 de fevereiro, de forma
remota ou híbrida. No entanto, a adoção do formato ainda
precisa passar pelo Conselho
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), que
deve realizar uma reunião
extraordinária, na próxima
terça-feira, dia 8, para decidir
se aprova ou não a medida.
A proposta foi apresentada em reunião realizada anteontem entre pró-reitores e
diretores de centro da instituição, e levou em consideração o crescente aumento de
casos de Covid-19 no estado,
onde a instituição tem quatro campi.
Em nota, a Reitoria informou que o calendário esta-

Motoristas querem
reajuste de 10% nos
salários, as empresas
oferecem 8,2% e alegam
que houve uma queda
de 43% no número de
passageiros

belecido conforme a Resolução Nº 45/2021 do Consepe
está mantido, e que todos os
conselheiros serão reunidos
para avaliar a possibilidade
de manter as aulas na modalidade remota ou híbrida, “considerando a necessidade de
aulas práticas demandadas
por alguns cursos”, durante
21 de fevereiro a 21 de março.
O documento também
afirma que a instituição
acompanhará, semanalmente, os dados epidemiológicos
na Paraíba, a fim de verificar
a viabilidade do retorno das
aulas presenciais após o primeiro mês de aulas.
"Estamos com a previsão

de um pico de Covid-19 iniciando na primeira quinzena de fevereiro e finalizando nas primeiras semanas
de março. Como o número
de alunos que voltarão às aulas (neste período) é bastante elevado, a gestão da Reitoria discutiu com os diretores
dos centros a possibilidade de
que esse retorno fosse remoto
pelos primeiros 30 dias”, afirmou a vice-reitora da UFPB,
Liana Filgueira.
Para o presidente da Associação dos Docentes da UFPB,
Fernando Cunha, a decisão
entre os diretores de centro e
reitoria foi “acertada” e “coerente”, considerando que a

Definições na IFPB, na UEPB e UFCG
Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Impasse

Novo semestre da UFPB está previsto para começar dia 21 deste mês

volta presencial das aulas só
deve ser estabelecida quando
as condições sanitárias permitirem um retorno seguro
para todos.
“Nesse momento, a melhor opção é o ensino remoto, tendo em vista que os
índices de contaminação estão subindo cada vez mais.
Além disso, o retorno ao ensino presencial tem que ser rigorosamente planejado, para
que haja condições mínimas
de segurança das pessoas que
frequentam e circulam no
ambiente universitário”, destacou Fernando.
O sistema de ensino remoto foi adotado pela UFPB
em março de 2020, quando
foi declarada a pandemia de
Covid-19. Ao todo, cerca de 26
mil estudantes e 2.798 docentes dos cursos presenciais devem voltar às atividades acadêmicas no período letivo que
terá início no próximo dia 21
de fevereiro e seguirá até o dia
25 de junho de 2022.

O Instituto Federal da Paraíba (IFPB) também se manifestou em relação ao retorno
das aulas. De acordo com o diretor de Educação Profissional
do IFPB, Erivan Lopes, todos os
21 campi do instituto no estado
possuem autonomia para definir como será o período letivo
e para cada unidade de ensino
existe uma comissão de acompanhamento das atividades ao
longo do período de pandemia.
“Todos seguem um plano gradual de retorno às atividades presenciais. Nesse
momento algumas unidades
estão entrando na fase quatro,

que é a oferta de atividades de
pesquisa e extensão de forma
presencial, além de disciplinas
práticas apenas para as turmas
concluintes”, observou Lopes.
Segundo ele, a retomada
feita a partir de fases vai considerando a situação epidemiológica de toda a Paraíba, bem
como individualmente de cada
município no qual os campi estão inseridos, “sempre levando
em consideração a vida como
primazia”, afirmou.
As aulas do IFPB têm datas
de início distintas a depender
da localidade. Em alguns municípios o período letivo começou esse mês, outros ainda irão
começar em fevereiro, alguns

em março e até abril há previsão de começo das aulas.
Decisão UEPB
A Universidade Estadual
da Paraíba (UEPB) realizou
uma reunião na manhã de ontem para estabelecer as diretrizes do retorno das aulas de
maneira presencial. Conforme a decisão do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão
(Consepe), ficou determinado que apenas no próximo período letivo (2022.1), com início em 25 de abril, que as aulas
presenciais serão retomadas.
A reunião aconteceu por meio
de videoconferência e foi transmitida ao vivo pelos canais ofi-

ciais da instituição.
Apenas as aulas práticas de
cursos específicos estão autorizadas a acontecer de maneira
presencial antes do prazo estabelecido.
UFCG
A Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG) retornou, anteontem, às aulas
do período letivo 2021.1, que
se estende até o dia 2 de abril,
no formato remoto. Porém, de
acordo com o comunicado publicado pela Pró-Reitoria de
Ensino (PRE), no último dia
27, poderá haver, em alguns
casos, a realização de atividades presenciais.

Paraíba
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Curtas

Fotos: Ascom/PCPB

Polícia cumpre mandado
em Mangabeira
Policiais da Delegacia de Crimes Contra o
Patrimônio da capital - DCCPAT, cumpriram,
nessa quarta-feira (2) um mandado de prisão
expedido pela Vara de Execuções Penais da
comarca de Campina Grande.
A prisão se deu no bairro de Mangabeira,
em João Pessoa, após os agentes da DCCPAT
realizarem abordagens. O alvo foi um homem
investigado por assaltos, porte ilegal de arma
e uso de documento falso. “Essa foi mais uma
ação da DCCPAT no cumprimento da Justiça”,
disse o delegado João Paulo Amazonas.
A população pode colaborar com a Polícia
Civil através do disque-denúncia, número 197.
A ligação é gratuita e anônima, garantindo o
sigilo absoluto.

Policiais estiveram em residências de investigados e na sede da Prefeitura de Pilões, onde recolheram documentos e equipamentos eletrônicos

pilões

Veículo tomado por assalto
é recuperado na capital

Prefeitura é suspeita de
desviar recursos públicos

Um veículo VW Gol, que havia sido roubado
no primeiro dia de fevereiro, no bairro de Tambiá,
em João Pessoa, foi recuperado no final da tarde
de quarta-feira (2) por agentes da Delegacia de
roubos e Furtos de Veículos da capital.
“Desde o momento do crime os agentes iniciaram
as diligências vindo a recuperar o veículo, intacto,
nas proximidades do Tribunal de Justiça, no centro de
João Pessoa. O bem não era segurado e já foi restituído à vítima. O caso segue em investigação no sentido
de identificar os autores do crime”, informou o delegado Carlos Othon, titular da DRFVC da capital. Othon
informou que os agentes da especializada continuaram em diligências no sentido de investrigar fatos
que venham a ocorrer, tanto em João Pessoa como em
outras cidades, caso tenha conhecimento das ações
criminosas. Ele pede a colaboração da população.

Polícia descobre fraude em licitação para contratação de serviços de transporte
Uma operação que investiga o desvio de recursos
públicos, fraudes em procedimentos licitatórios entre
outros ilícitos foi deflagrada
na manhã de ontem pela Polícia Civil da Paraíba tendo
como alvo a Prefeitura Municipal de Pilões, no brejo
da Paraíba. Foram cumpridos quatro mandados com
a apreensão de documentos
e equipamentos eletrônicos
para serem periciados.
Segundo o delegado Murilo Terruel, da Delegacia de
Combate à Corrupção – Deccor essa operação foi realizada em decorrência de inquéritos instaurados que
investigaram possíveis desvios, pela prefeitura de Pilões,
na contratação de serviços de
transportes.
Terruel salientou que durante as investigações foi detectado que a totalidade dos
serviços estava sendo executada por terceiros, inicial-

mente, sem quaisquer vinculações com a prefeitura ou
com a empresa contratada.
Salienta que os veículos
de terceiros identificados
como os efetivos executores
do serviço, não possuem registro no Detran na categoria de prestadores de serviços de transporte conforme
as exigências legais.
Em nota a Polícia Civil informa que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, por
meio de inspeções especiais
de licitações e contratos, identificou as irregularidades no
período de 2018 e 2019.
As ordens judiciais de
busca e apreensão domiciliar foram expedidas pela Comarca Judicial de Guarabira.
Na ação de ontem, a Polícia
Civil, além de requisitar documentos na sede da Prefeitura de Pilões, também intimou todos os envolvidos,
para prestarem declarações
na sede da Deccor, na capital.

Colisão provoca a morte de
condutor de moto no sertão
Um homem de 55 anos identificado por Expedito
Teodomiro de Oliveira, que residia no sítio Lajes,
zona rural de Catolé do Rocha, morreu vítima de
violento acidente ocorrido na noite de quarta-feira (2),
na rodovia que liga Catolé do Rocha a Jericó.
Segundo informações da polícia, a moto que
Teodomiro pilotava colidiu de frente com um veículo
Fiat Uno que trafegava em sentido contrário. A vítima, também conhecida por Neném, não resistiu aos
ferimentos provocados pela gravidade do acidente
e morreu no local. A área foi isolada pela Polícia
Militar e o corpo da vítima foi conduzido para o Núcleo de Medicina Legal de Patos. Perícia em local
de morte violenta foi realizada por peritos do Instituto de Polícia Científica. No local o trânsito ficou
bastante lento, mas os policiais militares providenciaram a sinalização para evitar novo acidente.

Os mandados foram expedidos pela Comarca de Guarabira

ousadia

Amor bandido

Sem arrependimento

Detentos em atendimento
médico fogem do Trauminha

Agricultor sofre
sequestro após
marcar encontro
pela internet

Homem diz ter matado
mulher por vingança

Messias e Flaviano estavam custodiados no Complexo Hospitalar

Porto ao Centro de Operações Penitenciário. Na nota
consta que Messias aguardava atendimento médico em
uma cela especial para reabilitação de custodiados, mas o
espaço reservado e preparado
fisicamente para atendimento
destes casos específicos estava em reformas, ocasião que
o custodiado aproveitou a situação dos barulhos causados
pelas reformas e fez um bura-

co na parede, fugindo.
A nota esclarece ainda que
na fuga outro custodiado, Flaviano Jones, mas pela Polícia
Militar, pois havia sido detido e ainda não tinha passado por audiência de custódia.
João Paulo informou que está
sendo analisada, através da
perícia, como os presos conseguiram ter acesso ao local
onde está sendo feita a reforma no hospital.

Um fato que vem ocorrendo no sul do país com
homens sendo sequestrado
após marcar encontro com
mulheres que conhecem
através de bate-papo na internet aconteceu na noite de
quarta-feira (2) em Campina
Grande. A vítima foi um agricultor de 32 anos, residente na
zona rural de Serra Redonda.
Ele aceitou um convite para
encontrar uma mulher que conheceu através de rede social.
O agricultor foi ao encontro da mulher, identificada
apenas por Aluska, no bairro Pedregal. No local foi surpreendido por três homens
encapuzados, que fizeram a
vítima de refém que além de
agressões passaram a exigir
20 mil reais para o resgate.
A Polícia Militar foi acionada por um irmão da vítima
que ainda conseguiu prender Joseni Elias, de 21 anos,
um dos suspeitos que estava
com a vítima.

Sem demonstrar arrependimento, Paulo Roberto Miguel da Silva Filho (Chapolim), 28 anos,
confessou ter assassinado
Amanda Francelino da Silva, de 23 anos, na presença de um filho da vítima
de apenas 5 anos por vingança. Segundo o delegado Luciano Soares, o autor
do crime revelou com detalhes como praticou o homicídio e afirmou que depois foi para um matagal

próximo a sua residência
onde bebeu e usou crack.
O assassinato aconteceu na manhã de quartafeira (2), na residência de
Amanda Francelino. Paulo Roberto confessou que
teria furtado uma mesa de
cozinha da casa da vítima,
há cerca de 20 dias, mas a
mulher teria dito que iria
prestar queixa na polícia
e revelar quem teria praticado o furto, e preferiu se
vingar “calando a mulher”.

Fotos: Reprodução

A Secretaria de Administração Penitenciária instaurou sindicância com o objetivo de apurar a fuga de dois
detentos que estavam em
custódia no Complexo Hospitalar Tarcísio de Miranda
Burity, conhecido por Trauminha de Mangabeira, em
João Pessoa. Os fugitivos foram identificados como Messias Camelo Carvalho e Flaviano Jones Silva de Sousa
que respondem a processos
por estupro e assalto.
O secretário executivo
João Paulo informou que os
dois policiais que estavam
na custódia – um penal e outro militar já foram ouvidos e
a perícia realizada através do
Instituto de Polícia Científica para saber as circunstâncias que facilitaram a fuga de
Messias e Flaviano.
No início da tarde de ontem, a SEAP emitiu uma nota
onde cita que a fuga de Messias aconteceu por volta das
2h30, fato comunicado pela
direção do Presídio Sílvio

Foto: Reprodução

“Chapolim” confessou
ter matado Amanda.
Rindo, não demonstrou
arrependimento e
disse que, após matar
a mulher, foi beber e
fumar crack
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Resíduos sólidos

Coleta foi de quase 400 mil toneladas
Desse total, mais da metade - cerca de 65% - foi recolhida nos domicílios de João Pessoa, durante o ano passado
Foto: Emlur

Em dezembro, Emlur registrou a coleta de 36.332 toneladas de residos

A Autarquia Especial
Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) fez o recolhimento de 396.635 toneladas
de resíduos sólidos, durante todo o ano de 2021. Do total, 65% (257.444 toneladas)
correspondem à coleta de
resíduos domiciliares, um
serviço realizado diariamente e de maneira ininterrupta em toda João Pessoa.
A coleta de entulhos somou 129.092 toneladas, em
2021. Já a de resíduos de podas de árvores, foi de 10.099

toneladas. Os dois tipos de
coletas são executados de
segunda-feira a sábado, por
meio de uma programação que contempla toda a
cidade.
“Todos os servidores da
Emlur se empenham ao
máximo para executar as
atividades de coleta, manejo e destinação de resíduos sólidos da melhor maneira possível à população
de João Pessoa e aos visitantes. Nosso compromisso é com a limpeza, a ma-

Fortuvale

Nova diretoria toma posse amanhã
Ítalo Arruda

Especial para A União

A cerimônia de posse da
nova diretoria do Fórum Regional de Turismo Sustentável do Vale do Paraíba (Fortuvale) para o biênio 2022-2023
será realizada amanhã, no auditório do Cinema Santo Antônio, em Itatuba, a partir das
8h. Serão empossados a presidente eleita, Ivânia Miranda, e
o vice-presidente, eleito Ronaldo Andrade Filho, além dos
secretários e tesoureiros que
compõem a chapa vencedora.
Na solenidade, haverá uma
série de apresentações cultu-

rais e a entrega do certificado
“Prefeito Amigo do Turismo”
aos gestores dos municípios
que integram o fórum, como
uma forma de reconhecimento das ações desenvolvidas
para o fortalecimento do turismo na região do Vale do
Paraíba.
A presidente eleita e também secretária municipal de
Turismo de Pilar destaca a integração do setor turístico e a
promoção de atividades sustentáveis como os principais
objetivos do fórum que, há
quatro anos, vem contribuindo para o desenvolvimento do
segmento naquela região.

“Nossa missão é manter o
intercâmbio constante com as
entidades do turismo municipal, estadual e federal, considerando iniciativas públicas e
privadas, e fazendo com que
esse turismo venha a ser desenvolvido no Vale do Paraíba,
através da implantação de sistemas de controle e produtos
que sejam compatíveis com a
preservação do meio ambiente”, frisou Ivânia, destacando,
ainda, a importância Fortuvale para a economia local.
Atualmente, o Fortuvale
é composto por dez cidades
(Gurinhém, Ingá, Itabaiana,
Juripiranga, Mogeiro, Natu-

ba, Pilar, Salgado de São Félix,
Umbuzeiro e Itatuba). E, em
breve, outras três devem compor o grupo. São elas: Caldas
Brandão, São Miguel de Taipu
e São José dos Ramos.
Cada município tem sua
potencialidade turística-cultural e conta com uma variedade de pontos de visitação
para a prática do turismo ecológico e sustentável, cujos roteiros são elaborados em parceria com condutores e guias
turísticos especializados, entidades como o Sebrae-PB, por
exemplo, além da Secretaria
de Estade Turismo e Desenvolvimento Econômico.

nutenção e a qualidade de
vida das pessoas”, afirma o
superintendente da Emlur,
Ricardo Veloso.
Em retrospecto às atividades de 2021, ele destaca a
implantação da coleta mecanizada por meio de triciclos de carga, nas comunidades, onde não há acesso
para os caminhões compactadores. Outro tipo de
coleta importante é a do
‘Cata-Treco’, um caminhão
baú, que recolhe móveis,
eletrodomésticos e mate-

riais recicláveis de médio
porte, na casa das pessoas.
O objetivo é evitar o descarte dos materiais nas vias
públicas ou terrenos abandonados.
No último mês de dezembro de 2021, a Emlur
registrou a coleta de 36.332
toneladas de resíduos sólidos urbanos, sendo 23.087
toneladas de resíduos domiciliares, 12.540 toneladas de entulhos e 705 toneladas de resíduos de podas
de árvores.

SERVIÇO

a DIRETORIA ELEITA DO FORTUVALE
Ivânia Miranda - Presidente (Pilar);
Ronaldo Andrade Filho - Vice-presidente (Itatuba);
José Carlos Pontes - Primeiro-secretário (Ingá);
Ana Clara - Segunda-secretária (Mogeiro);
Socorro Almeida - Primeira-tesoureira (Itabaiana);
José Adriano - Segundo-tesoureiro (Pilar).
Ronaldo Andrade Filho - Vice-presidente (Itatuba);
José Carlos Pontes - Primeiro-secretário (Ingá);
Ana Clara - Segunda-secretária (Mogeiro);
Socorro Almeida - Primeira-tesoureira (Itabaiana);
José Adriano - Segundo-tesoureiro (Pilar).
Ronaldo Andrade Filho - Vice-presidente (Itatuba);
José Carlos Pontes - Primeiro-secretário (Ingá);
Ana Clara - Segunda-secretária (Mogeiro);
Socorro Almeida - Primeira-tesoureira (Itabaiana);
José Adriano - Segundo-tesoureiro (Pilar).
Ivânia Miranda - Presidente (Pilar);
Ronaldo Andrade Filho - Vice-presidente (Itatuba);
José Carlos Pontes - Primeiro-secretário (Ingá);
Ana Clara - Segunda-secretária (Mogeiro);
Socorro Almeida - Primeira-tesoureira (Itabaiana);
José Adriano - Segundo-tesoureiro (Pilar).

Paraíba:
T odos os cantos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

João Pessoa
Para quem quer ter uma relação mais próxima e entender
mais sobre os animais, o Parque
Zoobotânico Arruda Câmara
(Bica) desenvolve um projeto
educativo de Interação Animal.
É através dele que os visitantes
conhecem mais sobre aves,
mamíferos e répteis, tendo inclusive a possibilidade de tocar
alguns deles. A visita, que funciona às quartas e sextas-feiras,
trabalha atividades específicas
como questionários e palestras
com foco na educação, tão necessária para a preservação
das espécies.

Foto: Teresa Duarte

Pilões
Pertinho da Vila Pau D’arco, zona rural de Pilões, a família Targino abriu as portas para o turismo e oferece o turismo de experiência
para quem visita. Com produção artesanal de licores, passeio na
Fazendinha Targino’s e colheitas de frutas, o patriota da família,
senta com os visitantes e faz uma contação de história da família. O
pôr do sol é algo encantador no local, ele conta com a vista de 360°,
e é apreciado com um clima ameno de 19° acompanhado com mesa
de frios e um delicioso vinho ou café. Tudo por agendamento através
dos fones: 83- 998448928.
Foto: Teresa Duarte

Fortuvale
A cerimônia de posse da nova diretoria do Fórum Regional de Turismo
Sustentável do Vale do Paraíba (Fortuvale) para o biênio 2022-2023 será
realizada hoje, no auditório do Cinema
Santo Antônio, em Itatuba, a partir das
8h. Serão empossados a presidente
eleita Ivânia Miranda e o vice-presidente eleito Ronaldo Andrade Filho, além
dos secretários e tesoureiros que compõem a chapa vencedora. O Fortuvale
é composto por dez cidades (Gurinhém,
Ingá, Itabaiana, Juripiranga, Mogeiro,

Natuba, Pilar, Salgado de São Félix,
Umbuzeiro e Itatuba). Cada município
tem sua potencialidade turística-cultural
e conta com uma variedade de pontos
de visitação para a prática do turismo
ecológico e sustentável, cujos roteiros
são elaborados em parceria com condutores e guias turísticos especializados,
entidades como o Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas da Paraíba (Sebrae-PB), por exemplo, além da
Secretaria de Estado de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Baía da Traição
Quem quiser conhecer um pouco da
cultura indígena o lugar certo é a Aldeia do
Tambar, no município da Baía da Traição,
no Litoral Norte. É lá que permanece vivo
o resgate à cultura na produção do beiju,
tapioca e do cuscuz feito com a massa de
mandioca no fogo a lenha, que tornou-se
um ponto turístico bastante visitado. Tudo
isso já vem acontecendo há sete anos,
quando Angelina Fideles da Silva colocou
a conhecida Barraca da Angelina, inovando a gastronomia indígena com novos
sabores. Vale a pena degustar.

Foto: Teresa Duarte

Araruna
Com o objetivo de potencializar cada vez mais o turismo na cidade
e região, o prefeito Vital Costa se reuniu com auxiliares para traçar
assuntos para o lançamento do Plano Municipal de Turismo, onde
será apresentado todo potencial turístico da cidade. O plano, será
lançado no dia 26 de março próximo. Araruna está localizado na
microrregião do Curimataú Oriental e na Mesorregião do Agreste
paraibano e está distante 165 quilômetros de João Pessoa, capital
paraibana. A cidade é um importante destino turístico que atrai visitantes do Brasil e do exterior.
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Cultura popular
pega a

Fotos: Acervo Pessoal

estrada

Hoje, em Bananeiras, no Brejo
paraibano, os poetas Antônio
Carlos e Raimundo Caetano se
apresentam através do projeto
‘De Repente na Estrada’

Guilherme Cabral

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

D

ois violeiros paraibanos,
Antônio Carlos e Raimundo Caetano, são as
atrações do projeto ‘De
Repente na Estrada’, que a Fundação Espaço Cultural da Paraíba
(Funesc) – em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito
(Detran-PB) – realiza gratuitamente
hoje, a partir das 20h, no Espaço
Cultural Oscar de Castro, no Município de Bananeiras, localizado na
região do Brejo do estado.
Apresentado por Iponax Vila
Nova, que é o coordenador da
iniciativa, o evento tem apoio das
prefeituras e se encontra dentro
das comemorações dos 40 anos
de existência da Funesc, cujo
intuito é o fortalecimento da presença da instituição no interior e
a retomada das atividades presenciais, mas com os cuidados
necessários contra a pandemia
da Covid-19. Por isso, em todos
os locais o acesso do público é
gratuito, mas nas cidades onde
os shows ocorrerem em ambientes fechados, haverá também a
exigência da apresentação de
esquema vacinal completo.
Será a primeira vez que o poeta
Antônio Carlos vai se apresentar
ao lado de Raimundo Caetano.
“Não é medo, mas enfrentar um
cantador do nível de Caetano
é uma responsabilidade muito
grande. Mas estou confiante que

“

É uma emoção
inexplicável
poder voltar a
cantar diante do
público. A gente
passou um
longo período
sem cantar
presencialmente
e por isso, com
certeza, estava
e sempre estou
ansioso por
poder sentir,
novamente,
o calor do
público, o som
dos aplausos”

Antônio Carlos

tudo vai dar certo”, confessou ele,
que nasceu e reside no Município
de Brejo dos Santos, no Alto Sertão da Paraíba. Ele antecipou que
pretende apresentar um repertório praticamente de improviso.
“Não sou muito de compor. Meu
trabalho é mais com o repente
mesmo”, disse o cantador.
Ao longo dos últimos meses,
Antônio Carlos já realizou algumas apresentações presenciais.
“Mas é uma emoção inexplicável
poder voltar a cantar diante do
público. A gente passou um longo
período sem cantar presencialmente e por isso, com certeza,
estava e sempre estou ansioso por
poder sentir, novamente, o calor
do público, o som dos aplausos”,
comentou o poeta, que começou
a cantar em 1999, influenciado
principalmente pela audiência
de programas de cantorias, e, de
maneira profissional, a partir de
2009. Por enquanto tem um disco,
Caminhando com Deus, gravado
em 2014 com o poeta potiguar
Miro Pereira. Ele informou que
seu projeto para 2022 é promover
um festival de repentistas em sua
cidade natal.
O poeta elogiou a decisão da
Funesc em promover a interiorização do projeto. “É um evento
relevante para a arte da cantoria,
pelo fato de promover a cultura
em diversas cidades do estado. É,
sem sombra de dúvidas, um trabalho muito importante, até pelo
o fato de despertar o interesse

de outros gestores promoverem
a cantoria e, com isso, ampliar
o público da cantoria”, afirmou
Antônio Carlos.
O repentista Raimundo Caetano também revelou que espera realizar uma apresentação baseada,
principalmente, na improvisação.
“Depois que Iponax Vila Nova
fizer a abertura, ele deverá nos
convidar para o palco e aí a cantoria é uma interatividade com
a plateia, mas que inicia com a
sextilha, que é o carro-chefe principal da cantoria, durante cinco a
sete minutos falando sobre algum
tema a ser definido na ocasião
do evento. Como os gostos das
pessoas são variados, alguns preferem a saudade, outros política e
o futebol”, disse ele.
Com projetos em hiato por
cerca de dois anos durante a crise
sanitária, como o ‘De Repente no
Espaço’, realizado mensalmente
no Espaço Cultural José Lins do
Rego, em João Pessoa, a cultura
popular não esteve estática ou
parada no tempo: Iponax Vila
Nova apresenta semanalmente o
programa virtual ‘De Repente na
Rede’ no canal oficial da Funesc
no YouTube.
Para Raimundo Caetano, o
‘De Repente na Estrada’ reabre
as portas e difunde um dos elementos mais fortes da cultura
popular no Nordeste: a cantoria.
“O outro é o forró. É uma iniciativa louvável e um das melhores
que os governantes devem ter, na

Será a primeira vez
que Caetano (E) vai se
apresentar ao lado de
Carlos (D): repertório
de ambos será baseado,
principalmente, na
improvisação

área da cultura. Além da Paraíba, o Rio Grande do Norte está
abrindo portas. Sou paraibano,
embora resida em Caruaru, Pernambuco, há 20 anos, e eu me
sinto feliz em ver que a cultura
está tendo espaço em minha terra”, afirmou o poeta.
Natural do Município de Cuité, na região Curimataú da Paraíba, Raimundo Caetano completou, no ano passado, cinco décadas de carreira como repentista e
pensa em celebrar a data ao longo
de 2022, por meio de algum projeto que consiga patrocínio para
realizar evento. Ele vem de uma
família de cantadores, incluindo
o pai e os demais sete irmãos,
dos quais quatro já morreram, e
iniciou no repente aos 10 anos, se
apresentando com o irmão, Francisco Caetano, nas feiras livres
pelo Brejo paraibano. Ao longo
de sua trajetória, já gravou sete
discos e um DVD, além de ter disputado acima de mil festivais de
violeiros, dos quais foi campeão
em mais de 100, e representou o
Brasil e Pernambuco duas vezes,
na Europa.
A próxima parada da iniciativa será no dia 11 de março,
em Campina Grande, com um
festival envolvendo nomes como
Minervina Ferreira (PB), Francisca Maria (PB), Fabiane Ribeiro
(MA), Lucinha Saraiva (CE),
Santinha Maurício (PE), Maria da
Soledade (PB), Toinha Brito (CE)
e Damiana Pereira (CE).
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‘Mundo Bita’

Canções de Caetano Veloso
viram animação na internet
Em virtude dos 80 anos do artista, projeto infantil apresentará quatro músicas
Caetano Veloso será homenageado pela equipe de Mundo Bita hoje. A
animação aproveita o aniversário de 80
anos do artista (que será em 7 de agosto) para lançar, ao longo de 2022, quatro
regravações exclusivas no projeto ‘Rádio Bita’, no canal no YouTube (/MundoBita). A primeira canção de Caetano
que será contemplada pelas crianças
será ‘O Leãozinho’, de 1977.
“Fiquei feliz quando soube que eu ia
entrar no Mundo Bita. Devo isso a Benjamim, meu neto mais novo, que nasceu
e vem crescendo perto de mim. Quando meus filhos eram pequenos, o Bita
ainda não existia. Agora, muitas vezes
vejo os desenhos ao lado dele. Imagino
como ele vai reagir ao ver minha cara
ali retratada e ouvir a minha voz: o vovô
dele entre as figuras que ele já ama ver
na tela da TV!”, afirma o músico.
No clipe de ‘O Leãozinho’, Caetano entra em cena e vira personagem inédito.
Ele será apresentado como um ser mágico que, ao tocar o seu violão, faz com que
o mundo ao redor vire um espaço lúdico
e poético. Uma casa é transformada em
montanhas divertidas; um poste é con-

Imagem: Reprodução

Agência Estado

Primeira composição que será contemplada para as crianças é ‘O Leãozinho’, de 1977

vertido em um picolé gigante; um carro
muda para um bichinho engraçado.
Assim, os leõezinhos Lila, Dan e
Tito embarcam em uma aventura pela
imaginação até se depararem com um
obstáculo um tanto ranzinza: um muro
de concreto, bem careta e cinza. É aí
que eles pedem a ajuda do Bita, que os
incentiva a desenhar uma floresta no
muro, transformando-o em um portal
cheinho de natureza. Através da arte

Funes Cultural

e da criatividade, Caetano Veloso e a
turminha modificam o meio e fazem
grandes descobertas.
“Caetano é um dos maiores gênios
da nossa música, um compositor criativo e inquieto, assim como são também
as crianças. É uma honra e orgulho fazer parte das comemorações dos seus 80
anos e apresentar grandes clássicos para
o público infantil”, comemora Chaps
Melo, criador do Mundo Bita.

Fundação Ernani Satyro

As antigas bodegas de Patos
José Romildo de Sousa
Duas matérias publicadas recentemente sobre a Mercearia Faustino
e sobre a Bodega do Sertão me avivaram a curiosidade de pesquisar mais
a fundo estes importantes equipamentos de vendas ao consumidor que
existiram e ainda conseguem sobreviver, mesmo diante dos modernos
equipamentos, a exemplo dos mercadinhos e supermercados, que começaram a surgir na Morada do Sol
a partir da década de 1970.
Presente em toda a região do
Nordeste brasileiro, a famosa e
tradicional bodega também conhecida pelo nome popular de
“venda”, sempre teve a função de
fornecer aos seus clientes através
da uma “caderneta”, sistema simples que anotava as compras que
eram adquiridas como gêneros
alimentícios, produtos de limpeza e higiene, bebidas, materiais de
construção, utensílios diversos, entre muitos outros produtos.
Dentro desse contexto, conseguimos levantar uma substanciosa
quantidade destas mercearias que
existiram aqui em Patos, a exemplo
da Bodega de Toinho Davi e Zé Menino, na 18 do Forte; a de José Gomes, na Rua do Prado; a de Seu Eugênio e Pedro Candeia, na Horácio
Nóbrega; a do Pai de Coriolano e
Moura atrás da Telpa; a de Seu Genival, Seu Tino e Adauto Lilioso,
nas imediações da Rua da Pedra e
o ramo era tão cultivado que existiu
bodegueiro que teve seu nome associado a profissão, como foi o caso
de “Zé da Bodega”.
Ent retanto, um bodeg ueiro
que teve destaque neste segmento foi Manduri, que tinha seu estabelecimento onde hoje funciona
o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), na praça
Edivaldo Mota, sendo um irreverente comerciante da época, pois
não tinha a língua presa para ninguém que o interpelasse com alguma pergunta besta. Certo dia,
em época de inverno, estava ele
em cima da casa dando uma arrumada nas telhas quando o Major Miguel Sátyro foi passando e
perguntou: – Fazendo o que aí em
cima da casa Manduri? E Manduri
sem contar conversa: – Um Açude,
Major! E repetiu: – Um Açude, Major! Noutra ocasião estava ele sen-

Imagem: Reprodução

tado num tamborete com uma varinha riscando o chão e de novo o
Major Miguel: – Procurando o que
homem? E Manduri sem titubear:
– A justiça de Patos, Major!
Outra feita foi a vez de um cliente procurando se tinha cachimbo
de cereja, Seu Manduri foi tirando
um a um da caixa e o freguês experimentando cada um deles, sem se
decidir. Chegando ao limite da sua
paciência, seu Manduri perguntou:
– Você tem irmãs? E o cliente: – Tenho seis. E aí Seu Manduri aproveitou para soltar o verbo: – Você achava bom se o cabra chegasse na sua
casa querendo casar com uma de
suas irmãs, mas antes experimentasse todas elas?!... O rapaz saiu soltando fogo pelas “ventas”.
Mas tinha também bodegueiros
que não perdiam a oportunidade de
“dá o troco” aos fregueses que só o
procurava sua venda quando não
encontravam o produto necessitado nas outras bodegas. Sobre esse
“expediente”, Mazim de Zé Conrado, jogador que atuou no futebol
patoense, conta que: “Massilon, filho de Louro, lhe contou que certo
dia estava se aprontando para ir ao
cinema quando notou que um botão da camisa estava quase caindo.
Então, ele correu e ao chegar na Bodega de Manoel Perônico, que ficava na rua 18 do Forte, foi logo pedindo: – Seu Manoel, minha mãe

mandou comprar um
carretel de linha preta... O bodegueiro o
interrompeu com a
mão e mandou brasa:
– Tenho Sim! Mas não
n
vendo, não. Pois sei
Retrato falado que você só veio comprar aqui porque não
de Manuel
encontrou nas outras
Romualdo
mercearias.
da Costa
Para provar que a
mercearia ainda tem
“Manduri”,
sucesso garantido,
que se
nos dias atuais foi
tornou figura
montada na Rua Pedro II, no Santo Anreferenciada
tônio, em Patos, a Bopelas
dega do Sertão, que
respostas que
vem arregimentantinha na ponta do um g ra nde núda língua para mero de clientes pela
diversidade dos properguntas
dutos que comercializa. Para se ter uma
descabidas
ideia seu proprietário
já inaugurou recentemente duas filiais: uma fica na Rua Manoel Pedro de Oliveira, 111, próximo à Igreja Pentecostal, no Monte Castelo e
a outra na Rua Horácio Nóbrega,
no Belo Horizonte. O “chama” da
Bodega do Sertão, segundo a sua
grande clientela é o atendimento
e a qualidade dos produtos comercializados: queijo, leite, manteiga da
terra, nata, coalhada, borra, mel de
abelha, mel de engenho, fubá doce,
doces variados, pamonha, mel de
caju, castanha, ovo de capoeira, feijão verde, bolachas, biscoitos, rapaduras, entre outros.
No seu livro Relíquias, o inolvidável escritor Virgílio Trindade Monteiro define com muita propriedade
o real sentido da palavra “bodega”,
ao assim se manifestar: “A bodega é
uma instituição social, mesmo num
sistema capitalista; é como se fosse
uma coisa de todos. Você compra
caro, mas fica satisfeito, porque lá
você abusa, toma dinheiro emprestado, compra fiado, manda a toda
hora, abre tarde da noite, conversa com vizinhos e amigos e, o que é
mais importante, compra pão, açúcar, sal, comprimidos, bebidas, gilete, cigarros, fumo de rolo, sabão,
comida, vassoura, veneno, cimento, rapadura e o que mais queira,
na medida do seu varejo e do seu
dinheiro, já que o ‘retalho’ é a salvação do pobre”.

nelsonrbarros@gmail.com

Dias melhores
virão?
Queria dias mais calmos.
Queria me sentir feliz de novo. Queria sonhar
com Monica Vitti no céu. Queria não ter recebido
a notícia da morte de Eliézer Rolim, que conheço
desde que ele era Filho. Queria não ter pesadelos
com as imagens de Moïse sendo espancado até
a morte.
Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz...
Queria voltar a sonhar livremente, sonhar
acordado. Mas como, se toda a energia está
sendo gasta em sobreviver? Sobreviver à Covid,
sobreviver ao desmantelo, sobreviver ao ódio.
Sobreviver aos exageros hedonistas, que, se não
estão imunes ao vírus, estão imunes à dor. Anestesia
de prazeres “instagramáveis”, palavra que aprendi
recentemente e cujo significado repudio: viver para
postar. Viver é melhor que sonhar. Postar é melhor
que viver. Para quê viver uma vida ordinária, se
posso fazer você acreditar que tenho uma vida
extraordinária? Você finge que acredita, e eu finjo
que não sei que você finge.
Sonhei que, quando essa pandemia estivesse
chegando ao fim, sairíamos de casa nos
reconhecendo, trocando abraços emocionados,
chorando por estarmos vivos, por estarmos
encontrando os vivos, consolando os vivos que
perderam amores, abraçando para consolar
e agradecer. Mas não. Saímos para as festas
barulhentas. Talvez para abafar o barulho da nossa
própria dor ou o barulho dos corpos ocos. Ocos de
compaixão e afeto. Ocos de alguma saudade. Ocos
até do próprio eco.
Queria ter confiança de novo. Confiar na notícia
do jornal, no remédio que o doutor passa, na
palavra dita, no ar que a gente respira. Respirar o
mesmo ar, e isso ser coisa boa.
Queria um pouco de sobriedade. Eu sou um
homem que gosta da vida, do viver. Gosto de amar,
de fazer amor, de botar fantasia no Carnaval e
descer a Avenida Epitácio Pessoa atrás do trio de
Mestre Fuba nas Muriçocas de Miramar. Gosto
das caipirinhas no boteco à beira-mar, do vinho
no jantar, de música o dia todo. Gosto de rir com
os amigos. E de chorar, também. Mas agora, não.
Agora queria isso aos pouquinhos. Devagarinho.
Reaprendendo a estar com o outro sem medo, sem
máscara, talvez.
Sinto falta de coisas bonitas.
Palavras gentis. Delicadezas. Sinto falta de
abraços brasileiros, longos, peitos nos peitos. Sinto
falta de feijoada, que eu nem amo, mas sinto falta,
por causa dos amigos e da vontade de cair na rede,
depois. Sinto falta de ganhar presente no dia do
aniversário. Sinto falta de bocas. A primeira coisa
que vejo no rosto das pessoas é a boca. Depois
eu olho nos olhos pra ver se a boca corresponde.
Batom. Acho lindo boca pintada. Sinto falta de olhar
coisas bonitas com os amigos. Pode ser álbum de
fotografias, plantinha que vingou, sobrinho, neto
recém-nascido, exame que deu negativo. Sinto
falta de dar “um xêro”. Fungar, sentir o perfume,
porque cheiro é flor em Braille. Por falar nisso, sinto
falta de alisar. Passar a mão na pele, apertar a
bunda, estourar uns cravos. Sinto falta de olhar as
pessoas se bronzeando na praia, mesmo que isso
não esteja mais na moda. Ouvir a voz de Iris Lettiieri
anunciado, nos alto-falantes, a hora do voo. É tão
linda aquela voz que faz um Boeing parecer um
aeroplano. O moço que vende um picolé chamado
“pedacinho do céu “. O sabor é para paladares
que não passaram da primeira infância, mas quem
resiste a um pedacinho do céu? Sinto falta de
esperar que a gente se encontre. Pra um encontro
marcado, 15 minutos de atraso, no máximo, não
pra quando “só Deus sabe quando”. Sinto falta de
saudades, quando isso era uma memória boa, ou
quando era “então vamo se ver”! Sinto falta de ir na
feira e perguntar para a senhora ao meu lado, na
ala das frutas:
– Acha que esse melão tá maduro? Sinto falta
de uma certa felicidade idiota, boba, nas festas de
casamento. Sinto falta de vocês. Sem vocês, eu nem
lembro mais de mim. Eu só sei quem eu sou quando
estou junto de vocês. Sinto muita falta, muita falta das
coisas bonitas que gosto de olhar com vocês.
Queria reaprender a ver a vida com os olhos. O
amanhecer sem filtro, o rosto sem retoque, o prato
cheio nas mesas de todos ao invés do prato chique
nas redes; o amor de fato, não nas fotos. Queria não
achar que o espancamento de Moïse está distante
de mim, porque vi através da tela, como num filme
sobre violência. Que não, não pode ser normal
morrer de Covid. Apenas Monica Vitti teve direito de
partir e deixar uma saudade linda, de quando era
gostoso ir ao cinema ou revê-la nas madrugadas da
Sessão Coruja.
Trilha sonora
‘God’ - John Lennon;
‘Guerreiro Menino’ - Gonzaguinha;
‘Olhos Abertos’ - Rodrix e Guarabira - com Elis
Regina.
Colunista colaborador
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‘thriller’ histórico

‘Entrevista Funesc’ foca
no rap e no reggae da PB
Cantor e compositor Rayr Negron será o convidado da edição virtual
Da Redação

O projeto ‘Entrevista Funesc’ de
hoje vai contar com a participação
do cantor e compositor Rayr Negron.
A transmissão ao vivo, comandada
pela jornalista Amanda Falcão, será
em torno da trajetória do artista nos
gêneros como o rap e o reggae. O bate-papo poderá ser acompanhado no
perfil oficial no Instagram da Funesc
(@funescgovpb), a partir das 17h.
Após a live, a conversa virtual ficará
salva no IGTV da Fundação.
Rayr Negron é cantor, compositor
e multi-instrumentista. Durante o isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19, ele lançou o clipe
do single ‘Ei Preta’, através da MofoRec. Aproveitando a época, o artista também está no aquecimento para
formatação de uma playlist voltada
para o Carnaval.
Sua produção autoral tem sonoridades voltadas para as características
mais pop, como as composições ‘Sinto
falta de um som’ e ‘Teu amor não vale

Foto: Funesc/Divulgação

Negron está preparando uma
‘playlist’ voltada para o Carnaval

EM cartaz

nada’, esta última com participação de
Ivson Richard MC. Dentre os temas
explorados pelo cantor e compositor,
o cotidiano, as relações pessoais e o
amor são as temáticas mais recorrentes nas letras de Rayr Negron.
O ‘Funesc Entrevista’ faz parte da
série de ações da Fundação Espaço
Cultural da paraíba, que tem disponibilizado, através da TV Funesc no
YouTube, das redes sociais da Fundação e também através da Rádio Tabajara FM (105,5) shows, entrevistas,
debates, reportagens, performances
e oficinas.

Através do QR Code acima,
acesse o perfil oficial no
Instagram da Funesc

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

Longa-metragem em animação ‘As Aventuras de Gulliver’ tem sessões nas salas de João Pessoa
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.

Drama traz bastidores
da véspera da Guerra
Jake Coyle

Agência Estado

Da última vez que vimos George MacKay correndo,
ele estava a toda velocidade em um campo de batalha
da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, o ator britânico interpretou um soldado encarregado de transmitir
uma mensagem de que uma ofensiva prestes a ser lançada estava fadada ao fracasso.
Em Munique: No Limite da Guerra, o ano é 1938 e o
cenário é Londres, depois Munique. Mas MacKay está
novamente trazendo comunicações urgentes que às vezes o fazem correr pelas ruas da cidade – como entregar ao primeiro-ministro Neville Chamberlain (Jeremy
Irons) notícias das últimas ações da Alemanha contra
a Checoslováquia.
Ainda não estamos imersos na confusão da guerra,
como em 1917, mas estamos preparados para seu prelúdio. No papel de Hugh Legat, MacKay interpreta um
recém-formado em Oxford e secretário particular de
Chamberlain. Ao redor de Londres, Legat observa os
sinais ameaçadores de uma tempestade que se aproxima, enquanto testemunha o funcionamento íntimo de
um primeiro-ministro manobrando para manter Hitler sob controle. O tempo avançou duas décadas, mas
MacKay é novamente um ator em um grande drama,
desesperado para evitar uma catástrofe inevitável.
O filme, disponível na Netflix, é dirigido por Christian Schwochow e adaptado do livro de Robert Harris, de 2017. O romance histórico foi baseado em fatos,
mas inventou um punhado de personagens imaginários que giram em torno de Chamberlain e Hitler. Legat
é uma dessas invenções, como seu colega de faculdade,
Paul (Jannis Niewöhner), um alemão que agora trabalha
no Ministério das Relações Exteriores de seu país, mas
furtivamente tenta sabotar a ascensão de Hitler (Ulrich
Matthes) Com uma bela reconstituição da época, Munique - No Limite da Guerra é um thriller histórico cativante e fácil de se assistir, com personagens fictícios como
espiões em torno de líderes políticos em um momento
profundamente tenso e mal interpretado.
Vergonha
É um momento muitas vezes visto com vergonha.
Hitler está se preparando para invadir os Sudetos, cadeia de montanhas com população majoritariamente
alemã no oeste da Checoslováquia. A Europa está tentando avaliar o alcance total das ambições de Hitler, e
rezando para que isso não signifique outra guerra. Se
aquela região checa for concedida à Alemanha, isso
vai acalmá-lo e evitará mais derramamento de sangue
em todo o continente? Nós, é claro, sabemos a resposta a essa pergunta, e isso rouba do filme um pouco de
seu drama. Também lhe dá uma pungência comovente: lutar pela paz vale a pena, sugere Munique, mesmo
quando é uma causa condenada.
Mas também é um momento estranho para comemorar o apaziguamento dos fascistas. O legado geralmente aceito do Acordo de Munique é que Chamberlain
estava fatalmente errado quando ele, ao desembarcar
na Grã-Bretanha depois de garantir uma promessa de
Hitler, anunciou “paz em nosso tempo” para o aplauso
de uma multidão. A melhor justificativa para o Acordo de Munique é que ele deu tempo para a Grã-Bretanha e outros construírem suas defesas para a guerra que começaria imediatamente um ano depois. Mas
abriu a porta para a conquista de Hitler. Munique seria
mais bem fundamentado – e mais oportuno – se gastasse menos esforço para honrar as nobres esperanças de
Chamberlain e mais tempo examinando por que ele, a
Grã-Bretanha e a Europa não estavam mais atentos ao
perigo claro e presente.
A ironia é que os momentos mais eficazes de Munique são as cenas entre Legat e Chamberlain. Detalhes
como a vida familiar de Legat, a conversão de Paul de
patriota a radical e o próprio Hitler são esboçados de
forma tênue e às vezes desajeitada – uma pena porque
Niewöhner é o destaque do filme. Todas as mulheres
do filme - incluindo a esposa de Legat (Jessica Brown
Findlay), sua amiga judia da faculdade (Liv Lisa Fries)
e a colega conspiradora de Paul (Sandra Hüller, de Toni
Erdmann) – são subutilizadas.
Mas o retrato simpático do primeiro-ministro é
bem interpretado por Irons. E o estado de alerta de
MacKay mantém Munique no limite. Há uma terna consideração em suas conversas sobre manter os
princípios diante do totalitarismo. Claro, um brinde
à honra cavalheiresca. Mas como Chamberlain, Munique perde o momento.
Foto: Divulgação

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.).
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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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Maestro lança obra infantil em turnê
Guilherme Cabral

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

O maestro Marcos Arakaki se
prepara para cumprir uma agenda de apresentações em algumas
cidades do país, ao longo deste
ano. As viagens têm como destinos São Paulo (SP), entre março e
abril, São Luís (MA), em junho, e
Goiânia (GO), em agosto – todas
com a missão de reger grupos. No
entanto, ele vai aproveitar para lançar, em cada localidade, seu segundo livro Conhecendo a Orquestra - Os
Instrumentos, destinado ao público infantil e produzido totalmente na Paraíba, durante a pandemia
da Covid-19, e apresentar sua primeira obra literária: A História da
Música Clássica Através da Linha do
Tempo (2019).
O regente comentou que já
houve lançamento do livro destinado às crianças em eventos
no formato on-line e até presencialmente, a exemplo do que realizou em outubro do ano passado, no Centro Cultural Zarinha,
na cidade de João Pessoa. “Quero aproveitar a ocasião em que for
reger nas cidades para agora fazer
o lançamento presencial, com sessão de autógrafos, onde ainda não
realizei”, disse ele.
Em São Paulo, Arakaki irá reger a Camerata Fukuda na Aliança
Cultural Brasil – Japão. “Em junho,
irei para São Luís, no Maranhão,
realizar apresentação com a Academia Jovem Concertante, a qual
é um grupo privado e tem direção
artística da pianista Simone Leitão,
mas esse evento terá patrocínio da
Vale e inclui turnê por sete cidades
daquele estado. Para isso, Simone
Leitão já selecionou instrumentistas de todo o Brasil. E, em Goiânia,
vou reger a Orquestra Filarmônica
de Goiás”, informou ele.
O maestro paulista ressaltou
o Conhecendo a Orquestra - Os Instrumentos ter sido produzido integralmente por paraibanos. “A
revisão gráfica do projeto foi feita pelo professor aposentado da
Universidade Federal da Paraíba, Wilson Guerreiro, e as ilustra-

Foto: Reprodução

Em paralelo a apresentações pelo Brasil, Marcos Arakaki promoverá o livro ‘Conhecendo a Orquestra’

“

M ais de 600
exemplares
desse livro
acabam de ser
adquiridos,
por licitação,
pela Prefeitura
de Curitiba
para adoção,
neste ano
letivo, na rede
municipal”
Marcos Arakaki

Regente paulista radicado no estado (acima) ressaltou que a obra foi
produzida integralmente por paraibanos, a exemplo das ilustrações
feitas pela artista e musicista Amanda Melo Massa

ções de Amanda Melo Massa, que
conseguiu dar uma precisão no
detalhamento dos instrumentos,
além da obra ter sido rodada na
Gráfica Santa Marta”, justificou
Arakaki. “Mais de 600 exemplares desse livro acabam de ser adquiridos por licitação pela Prefeitura de Curitiba para adoção
neste ano letivo na rede municipal. O prefeito da cidade, Rafael Greca, demonstrou interesse imediato pelo livro quando o
viu. Então, ele me convidou para
uma reunião e falamos sobre a
obra. O que considero mais importante é ter um fruto da pandemia produzido na Paraíba por
vários talentos e chegar às mãos
do prefeito Rafael Greca, que é
um homem sensível, pois isso

fará com que a educação dos jovens seja fomentada”.
Marcos Arakaki acrescentou
que outro projeto envolve seu primeiro livro, cujo título é A História
da Música Clássica Através da Linha
do Tempo, também produzido com
recursos próprios, mas rodado em
São Paulo e lançado em 2019. “Essa
obra iria ser exposta, em tamanho
ampliado, na tradicional Oficina
de Música de Curitiba, que sempre
acontece em janeiro, mas a pandemia adiou e aguardou a definição
da data de sua realização”, comentou o regente.
“Cada página do livro, que é
colado à mão, num efeito sanfona, vai ser ampliada para medir
um metro de largura por 80 centímetros de altura e será coloca-

da lado a lado, numa extensão de
42 metros, num formato de exposição ao público, que verá o lado
que possui as artes da obra, já que
os textos estão do outro lado. O
livro tem um formato tão bonito
e homogêneo que se expandir a
própria página já fica como uma
obra artística”, explicou Arakaki.
“Essa exposição já foi realizada
em São Paulo, em 2019, e, além de
Curitiba, ainda ocorrerá na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, mas a data dependerá das
condições da pandemia”, disse
o maestro, que encerrou em dezembro o seu contrato como professor visitante da UFPB e deverá
retornar para São Paulo em março, mas contou que continuará regressando à Paraíba.

Folia

Cantor paraibano lança marchinha de Carnaval
Foto: Divulgação

Hoje, o cantor e compositor PS
Carvalho fará o lançamento de mais
um single: ‘Marchinha das videoaulas’. A canção também terá um videoclipe nas plataformas de streaming, no
qual o protagonista é Wallace Mendes
Carvalho, pai de PS, que aparece frevando nas ruas de João Pessoa. A produção audiovisual ainda conta com a
participação especial do seu personagem, Wallace Funko.
No mês passado, o paraibano lançou a canção ‘Funkos’ (com direito a
videoclipe). Desde o ano passado –
mais de 670 mil plays no Spotify com
seus 12 singles. O artista ainda registrou um índice alto de audições
de suas músicas no Palco MP3 e no
YouTube. Ano passado, PS voltou aos palcos com um show
presencial. O artista mostrou
canções de seus últimos discos
e também músicas inéditas na
Sala de Concertos Maestro José
Siqueira, na Fundação Espaço
Cultural da Paraíba (Funesc),
em João Pessoa.
Natural da capital paraibana, Paulo Sergio Carvalho possui doutorado em Engenharia
Mecânica, é professor, cantor,
compositor com trabalhos que
passeiam entre a MPB, pop
rock, reggae, balada românti-

ca, forró e samba. PS iniciou a carreira depois dos 50 anos de idade,
em 2017, mas já tem quase 50 músicas autorais sempre com produção
de Janison Carvalho.
Sua discografia conta com os álbuns Homem Sapiens, Somos Professores e Alê Rá (o mais recente, lançado
em 2019), o EP Aos Críticos e diversos
singles. A partir deste ano, ele passou a
investir em parcerias musicais. A primeira delas foi ‘Menos Valia’, com a
banda Guarda Chuvas (RS), que também gerou um videoclipe. A canção já
alcançou mais de 200 mil vezes tocada apenas do Spotify, e levou PS Carvalho a cantar também ‘Velha Canção’, composição da banda gaúcha.
Junto a esse, veio em março de 2021
o single ‘Estava Escrito’.

Videoclipe
mostra como
protagonista
Wallace
Mendes,
pai de PS
Carvalho,
que aparece
‘frevando’
nas ruas de
João Pessoa

Imagem: Reprodução

Da Redação

Produção audiovisual conta com a
participação especial da versão em
Funko (ao lado) do pai do artista
paraibano

Através do QR Code
acima, acesse o
canal oficial de PS
Carvalho no YouTube
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CMJP detecta mais 11 casos em testes
No total, 84 servidores se submeteram ao exame em iniciativa da Casa para a volta dos trabalhos no dia 10
A Câmara Municipal de
João Pessoa confirmou ontem que mais 11 funcionários
apresentaram diagnóstico
positivo para o novo coronavírus, de um total de 84
que compareceram aos testes que estão sendo realizados na Casa. Na quarta-feira,
primeiro dia de verificação,
17 já tinham positivado para
a doença, num universo de
65 pessoas submetidas ao
teste RT PCR Antígeno. Com
isso, o índice de infectados ficou em 18,79% nos dois dias.
[O trabalho de testagem tem
sido feito por profissionais da
Secretaria Municipal de Saúde e vai continuar na semana
que vem, na terça e na quarta-feira, dias 8 e 9, a partir das
13h, na sede da Câmara Municipal. Esse processo foi pedido pela pela Mesa Diretora
para analisar as condições de
retorno presencial dos trabalhos na Casa, após o recesso.
A previsão para o início do
ano legislativo é o dia 10, com
a presença do prefeito Cícero Lucena. A testagem vai
servir para que os vereadores decidam se retornam de
forma híbrida ou se haverá
opção por trabalho remoto
provisoriamente por causa
do avanço de casos de Covid-19 ocasionado pela proliferação da variante Ômicron. Outra preocupação é
a propagação da Influenza H3N2.

Foto: CMJP

eleições

Prazo de troca de partido
começa no mês de março

Funcionários da Câmara estão sendo submetidos a teste de Covid-19; número de casos positivos chama atenção

O presidente da Câmara, Dinho Dowsley, demonstrou preocupação
com o resultado. A testagem dos servidores foi solicitada pela Mesa Diretora
para analisar as condições
de retorno presencial dos
trabalhos na Casa, após o
recesso. “Tínhamos o registro de vereadores e servidores que haviam testado positivo. Sabíamos que
precisávamos de um retrato da situação na Câmara
para o retorno e agora temos. Ele nos deixou preocupados”, disse.

Prazo

Previsão para início
do ano legislativo
é o dia 10, com
a presença do
prefeito de JP

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.

Quem deseja concorrer
às Eleições Gerais de 2022,
marcadas para o dia 2 de
outubro, deve ficar atento
para não perder os prazos e não ficar de fora da
disputa. De 3 de março a
1º de abril, por exemplo,
acontece a chamada “janela partidária”, período
em que deputadas e deputados federais, estaduais e
distritais poderão trocar
de partido para concorrer ao pleito deste ano sem
perder o mandato.
A janela partidária
ocorre no ano em que há
eleições. E nada mais é do
que um prazo de 30 dias
para que parlamentares
possam mudar de legenda
sem perder o mandato vigente. O período acontece
seis meses antes do pleito.
A regra foi regulamentada pela Reforma
Eleitoral de 2015 (Lei nº
13.165/2015) e se consolidou como uma saída
para a troca de partido. A
normatização veio após a
decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) segundo a qual o mandato pertence à agremiação,

e não ao candidato eleito.
A decisão do TSE estabeleceu a fidelidade partidária para os cargos obtidos
nas eleições proporcionais (deputados e vereadores). A regra também
está prevista na Emenda
Constitucional nº 91/2016.
Segundo a Secretaria-Geral da Mesa, órgão da Câmara dos Deputados responsável por
acompanhar a movimentação parlamentar, em
2018, pelo menos 85 deputados trocaram de legenda para disputar as
eleições daquele ano. Desde 2015 até a janela partidária de 2018, a Câmara
registrou 275 movimentações para a troca de legenda, o que não necessariamente significa que
foram 275 deputados envolvidos, já que um mesmo parlamentar pode ter
mudado de partido mais
de uma vez.
Fora do período da janela partidária, existem
algumas situações consideradas como justas causas para a mudança de
partido.

em fase de conclusão

Lei de licitações

Programa Justiça 4.0 terá 1º núcleo

Trabalho da Paraíba será
mostrado em congresso

O Programa Justiça 4.0
terá o seu primeiro Núcleo
na Paraíba. Segundo o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), o núcleo, que está
em fase de conclusão, trará
ganhos no campo das plataformas tecnológicas voltadas à prestação de serviços mais eficientes, eficazes
e acessíveis à sociedade,
otimizando a gestão processual.
De acordo com o diretor
de Tecnologia da Informação do TJPB, Ney Robson, o
1º Núcleo de Justiça 4.0 do
Tribunal já está em fase fi-

nal de instalação, onde as
ações terão a tramitação e
seus atos realizados exclusivamente por meio digital. “O primeiro Núcleo de
Justiça 4.0 terá competência, em todo território estadual, para processar e julgar as demandas propostas
em face do Poder Público
estadual, voltadas à prestação de saúde pública à população, inclusive fornecimento de medicamentos e
procedimentos cirúrgicos”,
adiantou o diretor.
O Justiça 4.0, que integra
tribunais de todo o país,

completou um ano de funcionamento. Ele é fruto de
uma parceria entre o Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento
(Pnud), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Conselho da Justiça Federal. O
programa atua em quatro
eixos: inovação e tecnologia para desenvolver soluções disruptivas e melhorar a prestação de serviço;
gestão de informações e políticas judiciárias para fortalecer a promoção de direitos humanos; prevenção
e combate à corrupção e à

lavagem de dinheiro; e fortalecimento de capacidades
institucionais.
O programa conta ainda com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho. Quase todos os
tribunais estaduais (96%)
já aderiram ao Justiça 4.0.
Na Justiça Eleitoral, mais
da metade dos tribunais integram a iniciativa (59%), e
a adesão nos tribunais militares atingiu um terço do
total (33%).

Outras tecnologias implantadas na Paraíba
Implantação do Juízo
100% Digital – O Tribunal
de Justiça da Paraíba conta,
atualmente, com 90,6% das
unidades judiciárias aderentes ao Juízo 100% Digital.
A versão do processo Judicial Eletrônico (PJe) utilizada pelo TJPB também aderiu ao Juízo 100% Digital,
possibilitando ao jurisdicionado optar, desde o protocolo inicial da ação, pela tramitação do processo em meio
exclusivamente digital.
Plataforma
O TJPB está executando
ações para incorporar o PJe
à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), além
de realizar outras atividades que possibilitam a utili-

zação da plataforma e, com
isso, viabilizar a automação
do PJe ao uso de Inteligência
Artificial (IA), utilizar soluções disponibilizadas para
atendimento de necessidades locais e, no futuro, colaborar com o desenvolvimento e disponibilização
de novas ferramentas que
possibilitem o seu aproveitamento por outros órgãos
de Justiça.
DataJud
Ainda segundo o TJPB,
foram realizadas, no último
ano, ações no sentido de sanear os registros dos processos judiciais do TJPB para
envio à Base Nacional de
Dados do Poder Judiciário
DataJud. Esta ação elevou a

pontuação do TJPB no Prêmio CNJ de Qualidade 2021.
Balcão Virtual
Regulamentado pela
Resolução Nº 372/2021, do
CNJ, o Balcão Virtual é uma
ferramenta que visa desburocratizar e tornar mais ágil
o atendimento do Judiciário aos cidadãos. Por meio
do Balcão Virtual, qualquer
pessoa pode ter acesso de
forma direta e imediata, por
videoconferência, ao setor
de atendimento de qualquer
unidade judiciária do Estado.
Plano Digital
Previsto na Entic-Jud
2021/2026, foi instituído
pelo Ato da Presidência do

TJPB nº 71/2021, Grupo de
Trabalho Multidisciplinar,
com objetivo de construir
minuta do Plano de Transformação Digital do Tribunal de Justiça da Paraíba, a
fim de possibilitar a disponibilização de serviços aos
jurisdicionados de forma
totalmente eletrônica, sem
a necessidade do cidadão
se deslocar aos prédios dos
fóruns ou do Tribunal para
ter aquele serviço prestado. “Dentro desta ótica, um
dos primeiros serviços, já
em fase final de desenvolvimento, será a atermação eletrônica, que possibilitará o
cidadão encaminhar sua demanda, do rito dos juizados
especiais, ao Judiciário”, explicou Ney Robson.

Um trabalho inscrito
pela Secretaria de Estado
da Administração da Paraíba (Sead) foi um dos
13 selecionados para ser
apresentado no XI Congresso Consad de Gestão
Pública – encontro que
propõe troca de experiências e compartilhamento
de soluções criativas para
melhorar a gestão pública no país. O evento, que
reúne gestores e administradores de todo o Brasil,
será realizado pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração (Consad), nos
dias 22 e 24 de março, em
Brasília-DF. Ao todo foram inscritos 500 trabalhos científicos de todos
os estados do Brasil.
O artigo paraibano
relata que a nova Lei de
Licitações e Contratos
Administrativos, a Lei Federal nº 14.133/2021, que
estabelece normas gerais
de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos
municípios, com abrangência nos órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário desses
entes federados, trouxe
a necessidade premente de sua regulamentação para a plena e efetiva
aplicabilidade em nível

local. O painel será apresentado no eixo temático
de Compras Públicas e foi
desenvolvido pela equipe
da Diretoria Executiva da
Central de Compras.
“Ficamos muito felizes em saber que um dos
nossos trabalhos foi selecionado dentre tantos
inscritos. A modernização, a segurança e a transparência dentro do sistema de compras públicas
são prioridades colocadas
em práticas pela Secretaria de Administração do
Estado da Paraíba desde
2019. Apesar da pandemia da Covid-19, o processo para aprimorar novos processos deu uma
acelerada”, explicou a secretária Jacqueline Gusmão.
A nova lei causa mudanças no registro de preços, modalidades, pregão
eletrônico, dispensa de licitação e vários outros assuntos. Os estados brasileiros têm dois anos para
se adequarem. Todas as
ações de modernização
têm o objetivo de fortalecer a segurança no processo de compras e dar
mais transparência às
compras públicas. A expectativa é de que até o
final de 2022 as novas regras da Lei das Licitações
estejam 100% implementadas no Governo da Paraíba.
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Poder judiciário

TJ aprova reajuste para servidores
Aumento será para funcionário que ocupa os cargos de provimento efetivo, em comissão e as funções de confiança
O Pleno do Tribunal de
Justiça da Paraíba aprovou o anteprojeto de lei
que fixa um reajuste de
8% para os cargos de provimento efetivo, em comissão e as funções de
confiança do Poder Judiciário Estadual. A proposta, aprovada por unanimidade, será enviada à
Assembleia Legislativa do
Estado.
Conforme o texto, o reajuste será de 5% retroativo
a 1º de janeiro de 2022 e
3% não cumulativo, a partir de 1º de agosto de 2022.
O reajuste não se aplica
aos cargos de provimento em Comissão de Direção à Administração Superior (CDS-01).
Após a aprovação da
matéria, o presidente do
TJPB, desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides, disse que este é
um momento muito feliz

Foto: Reprodução

Forma

A proposta,
aprovada por
unanimidade pelos
desembargadores
será enviada
à Assembleia
Legislativa do
Estado para
apreciação
dos deputados
estaduais,
conforme
determina a lei

Conforme o texto,
o reajuste será de
5% retroativo a 1º
de janeiro de 2022 e
3% não cumulativo

para todos. “O aumento
atende às reivindicações
das entidades representativas dos servidores,
que após várias reuniões,
concordaram com os índices fixados, de acordo
com as disponibilidades
orçamentárias. As ações
da gestão objetivam me-

lhorar as condições de
t rabalho de servidores
e magistrados, para que
continuem unidos em favor da sociedade paraibana”, afirmou.
Os ser v idores terão
também um reajuste de
R$ 400 no valor do auxílio-saúde, sendo R$ 200

retroativos a 1º de janeiro
de 2022 e R$ 200 em agosto. O presidente do TJPB
ressaltou que essa recomposição salarial é de extrema importância para
os servidores devido à crise econômica do país, que
vem provocando uma alta
contínua da inflação, o que

desvaloriza a renda e tira
o poder de compra dos trabalhadores.
O desembargador Saulo Benevides destacou, ainda, que a definição do percentual de 8% ocorreu após
diversos estudos orçamentários realizados pelo corpo técnico do TJPB, nota-

damente pela Diretoria de
Economia e Finanças, que
também considerou outras despesas correntes e
obrigatórias do Tribunal.
“Todos os estudos foram
materializados em procedimento administrativo
próprio, disponível para
consulta de todos os cidadãos - sobretudo dos servidores beneficiados - em
conformidade com o princípio constitucional da publicidade, previsto no artigo 37 da Constituição
Federal”, pontuou.
De acordo com o presidente do TJPB, o reajuste dos servidores do judiciário estadual foi previsto
na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado da
Paraíba (Lei Estadual nº
12.022/2021), existindo,
ainda, disponibilidade financeira suficiente para
suportar as despesas decorrentes desta lei.

só em 2021

JFPB julga quase 200 processos de improbidade
A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) foi a seção judiciária que mais julgou ações
de improbidade administrativa em 2021. Os dados consideram a área de abrangência da 5ª região, que
contempla, além da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas
e Sergipe.
Segundo os índices coletados no Portal Business

Intelligence (plataforma de
gerenciamento de análise
de processos da 5ª Região),
a Seccional Paraibana proferiu 197 sentenças relacionadas à improbidade administrativa. Isso representa
aproximadamente 39% de
todos os julgados da região,
que chegaram ao total de
506 no ano passado.
Ainda conforme os dados do Portal Business In-

telligence, dentro da Seção
Judiciária paraibana, teve
destaque a 8ª Vara Federal,
localizada em Sousa, que
julgou 86 processos, ficando, sozinha, à frente do que
qualquer outra Seccional,
com exceção do Rio Grande
do Norte. O diretor de Secretaria da unidade, Emerson Guedes, disse que o
resultado foi fruto de um
trabalho em conjunto.

“Fizemos monitoramento por meio de planilhas
e acompanhamento quase diário desses processos.
Então, esse esforço comum,
essa sintonia entre gestão,
secretaria e assessoria, rendeu frutos, deu resultado e
fez com que esses processos
fossem movimentados”, explicou, ao acrescentar que
os juízes federais Marcos
Antonio Mendes (titular

da Vara) e Guilherme Castro Lôpo (substituto), assim
como a magistrada Beatriz
Ferreira de Almeida - que
esteve lotada na unidade
durante boa parte do ano
de 2021- agradeceram toda
a equipe pela colaboração.
O diretor de Secretaria,
Emerson Guedes, ainda destacou que as ações civis relacionadas à improbidade
administrativa têm uma im-

portância enorme, na medida em que o Judiciário dá
uma resposta à sociedade,
garantindo a solução mais
ágil e eficiente para esses casos. “Acredito que o julgamento célere desses processos é o primeiro passo para
o combate às organizações
criminosas, que quase sempre contam com a participação de agentes públicos”,
afirmou.

Combate à sonegação

MP mostra experiências da Paraíba para Rondônia
Uma comitiva integrada
por membros do Ministério
Público, da Procuradoria do
Estado e das secretarias de
Segurança Pública e da Fazenda de Rondônia veio à
Paraíba para conhecer o trabalho interinstitucional de
combate ao crime tributário
realizado pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira-PB). A
visita institucional terminou
ontem no Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal do
MPPB, O órgão é integrado
pelo Ministério Público da
Paraíba (MPPB), Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e
secretarias de Segurança e
Defesa Social e da Fazenda
do Estado da Paraíba.
Pela manhã, a comitiva e
integrantes dos órgãos que
compõem o Cira-PB foram
recepcionados pelo corregedor-geral do MPPB, o procurador de Justiça, Alvaro Gadelha; pelo secretário-geral,
o promotor de Justiça Rodrigo Nóbrega; pela promotora de Justiça de João Pessoa,
Renata Luz - que atua no
combate aos crimes tributários -, pelo procurador de
Justiça, Francisco Sagres, e
pelo secretário da Receita do
Estado, Marialvo Laureano.
Na ocasião, foram apresentados o Cira e a Gerência
de Combate à Fraude Fiscal
(Gaesf) da Paraíba e discutidas a operação “Noteiras”,
deflagrada em 2020 para de-

n
Evento
reuniu
profissionais
que atuam
no combate
aos crimes
tributários
na Paraíba e
em Rondônia
para troca de
experiências

sarticular um esquema de
fraude fiscal no Estado envolvendo uma organização
criminosa e um grupo de
empresas, que ocorria por
meio de notas fiscais inidôneas.
Além da operação “Terceiro Mandamento”, realizada em outubro de 2021,
com o apoio do Gaeco/
MPPB, para desarticular
uma organização criminosa formada por 81 empresas “fantasmas”, que tinham
a finalidade de viabilizar
a circulação de mercadorias sem o recolhimento do
ICMS devido ao Estado. A
operação teve como principal alvo o município de São
Bento, polo têxtil da Paraíba.
A promotora de Justiça
Renata Luz destacou a importância da visita institucional e do evento que reúne

Foto: Reprodução

profissionais que atuam no
combate aos crimes tributários na Paraíba e em Rondônia, por “oportunizar a troca
de experiências, informações, conhecimentos e boas
práticas” para o enfrentamento desse tipo de ilícito
que traz tantos prejuízos aos
cofres públicos e à sociedade,
uma vez que deixam de ser
arrecadados recursos.
Programação
No período da tarde,
ocorreram visitas às instalações dos setores que integram o Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal, como
a Promotoria de Justiça de
Combate a Crimes contra a
Ordem Tributária do MPPB;
a Gerência Executiva de
Combate à Fraude Fiscal e
a Assessoria Técnica de Inteligência Fiscal da Secretaria da Fazenda da Paraíba; a
Delegacia de Crimes contra
Ordem Tributária da Secretaria de Segurança Pública
e o núcleo da ProcuradoriaGeral do Estado da Paraíba (PGE). Além de uma visita ao Núcleo de Atuação e
Mediação em Ilícitos Tributários (Namit).
Na manhã de hoje, serão realizadas reuniões setoriais com promotores de
Justiça, procuradores de Estado, auditores fiscais das
secretarias da Fazenda e delegados de polícia civil da
Paraíba e de Rondônia.

O combate ao crime tributário levou o MPPB a receber técnicos de Rondônia para conhecer o trabalho

Adiamento

TCE prorroga entrega de balancete
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
(TCE-PB) decidiu prorrogar, de forma excepcional,
até hoje, o prazo de entrega
de balancete de dezembro
de 2021, por órgãos públicos estaduais e municipais
sob jurisdição da Corte. A
documentação que for entregue até esta data não
terá cobrança de multa.
A providência resultou

do atendimento do presidente do TCE-PB, conselheiro Fernando Catão, à
solicitação feita pela Associação Paraibana de Contadores Públicos. O conselheiro considerou a
excepcionalidade do momento ocasionado pela
pandemia e a ocorrência
de problemas técnicos do
sistema.
Por outro lado, o TCE

mantém inalterado o prazo de entrega das prestações anuais de contas do
exercício de 2021, que tem
a data limite de 31 de março de 2022. O setor técnico
do TCE-PB ressaltou ainda
a necessidade de atualização constante e ininterrupta do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos
Recursos da Sociedade (Sagres) do TCE-PB.

Brasil
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Reforma ministerial

Bolsonaro fala em trocar 11 ministros
Em razão das eleições gerais, o presidente afirmou que fará mudanças em sua equipe até o dia 31 de março
Agência Estado

cial da União”, acrescentou o
presidente.

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) confirmou ontem a troca
de 11 ministros em 31 de março
em razão das eleições gerais e
acenou para a possibilidade de
dar um cargo ao senador Marcos Rogério (PL-RO). A data é
a limite para a que ocupantes
de vários cargos públicos sejam exonerados para disputarem as eleições.
“Está previsto no momento
que 11 ministros vão disputar
eleição. Vamos ter ministériostampão. Eu tenho profundo
apreço pelo (Marcos) Rogério,
a gente pode conversar, mas
nada decidido ainda”, disse
Bolsonaro em Porto Velho, antes de se encontrar com o presidente do Peru, Pedro Castillo.
Da tropa de choque do governo na Comissão Parlamentar de Inquérito da (CPI) da Covid, Marcos Rogério é senador
por Rondônia e estava ao lado
do presidente no momento da
declaração “Dia 31 de março
é grande dia, 11 saem, 11 entram. Da minha parte, só vão
ficar sabendo pelo Diário Ofi-

Desgaste
O presidente Jair Bolsonaro (PL) minimizou a possibilidade de um desgaste diplomático com os Estados Unidos
por sua viagem à Rússia, marcada para o próximo dia 14.
Moscou vive tensões com a
Ucrânia e com a Organização
do Tratado do Atlântico Norte
(Otan), entidade liderada pelos americanos.
“Brasil é Brasil, Rússia é
Rússia. Faço bom relacionamento com o mundo todo. Assim como se Joe Biden me convidar, irei aos EUA também
com o maior prazer”, declarou
Bolsonaro em Porto Velho, antes de se encontrar com o presidente do Peru, o esquerdista
Pedro Castillo.
Como revelou o jornal Folha de S.Paulo, diplomatas
americanos entraram em contato com o Itamaraty para tentar demover Bolsonaro de visitar a Rússia na iminência de
uma invasão à Ucrânia por
parte do presidente russo, Vladimir Putin.

Eduardo Gayer,

Foto: Agência Estado

n
Da tropa
de choque
do governo
na CPI da
Covid, Marcos
Rogério é
senador por
Rondônia e
estava sempre
ao lado do
presidente

O senador Marcos
Rogério (PL-RO)
pode ser escolhido por Bolsonaro
para ocupar um
dos ministérios

Queimou helicópteros do ibama

Vazamento de dados

Preso empresário que explorava ouro
André Borges
fAgência Brasil

A ordem para queimar dois
helicópteros do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) em Manaus partiu de
um empresário milionário de
Goiânia, ligado à exploração
ilegal de ouro em garimpos
na terra indígena Yanomami,
em Roraima. O Estadão obteve a identidade de cada um dos
participantes do ato criminoso
ocorrido em janeiro e que foram
presos em ações da Polícia Federal (PF) que estão em andamento desde a semana passada.
O mandante do crime é o
empresário Aparecido Naves
Junior. Com 35 anos, ele tem
uma mansão em Goiânia avaliada em R$ 2,1 milhões, além
de duas empresas. Naves Junior
também era dono de aeronaves
que eram utilizadas pelo garimpo ilegal em Roraima e que fo-

ram destruídas recentemente
por agentes do Ibama.
Conforme apurou o Estadão, Naves Júnior esteve em
Manaus dias antes do ato criminoso. Na data do ocorrido, já
estava em Roraima. No acordo
firmado com os outros cinco homens que participaram do episódio, o empresário garimpeiro
havia acertado de fazer o pagamento de R$ 5 mil para cada um
dos que colocaram fogo nos helicópteros. Durante o ato, apenas um foi incendiado e outro
sofreu avarias.
A localização dos criminosos foi feita por meio da identificação do carro usado no ato.
Thiago Souza da Silva, conhecido “TH”, e Wisney Delmiro,
vulgo “Poderoso”, atuaram no
crime como intermediários, negociando com os incendiários
e o motorista que os levou até o
aeródromo de Manaus.
O crime contou com a participação do motorista Edney

Fernandes de Souza. Os invasores do aeródromo e autores
do incêndio são Fernando Warlison Pereira, vulgo “Seco”, e Arlen da Silva, conhecido como
“Mudinho”.
Todos tiveram a prisão temporária decretada, em ações
realizada entre os dias 26 de janeiro esta quarta-feira, 2. Já o
motorista teve a prisão em flagrante no dia 25 de janeiro, um
dia após o crime. A reportagem tentou contato com representantes do citados, mas não
conseguiu retorno. A prisão do
mandante do crime, Aparecido
Naves Junior, ocorreu na mansão do empresário. Na operação, a polícia se deparou com
diversos carros de luxo, com
modelos avaliados em mais de
R$ 400 mil.
Prejuízo
A base aérea fica dentro do
aeroclube e é vinculada à Secretaria de Segurança Pública. As

aeronaves estavam dentro do
hangar até 20 de janeiro e foram
retiradas do espaço para inspeção, para que fossem utilizadas
nas próximas fiscalizações. As
duas aeronaves, que são alugadas pelo Ibama, são de propriedade da empresa Helisul.
Considerando a extensão dos
danos, o modelo e ano de fabricação das aeronaves, e a cotação
do dólar, estima-se o valor dos
danos em aproximadamente
R$ 10 milhões.
A identificação dos criminosos foi feita a partir da perícia de 681 arquivos de vídeo
colhidas de quatro câmeras de
segurança. As imagens permitiram confirmar o veículo
utilizado na ação, um modelo
Kwid, de cor branca. No local
do crime, os policiais encontraram vestígios, como uma
tampa plástica de recipiente,
um isqueiro metálico e um
galão usado para transporte
de combustíveis e solventes.

Posse no TCU

Anastasia defende segurança jurídica
Guilherme Pimenta
fAgência Estado

n
Anastasia foi
o autor do
projeto de lei
no Senado
que resultou
na nova Lei
de Introdução
às Normas
do Direito
Brasileiro

O Tribunal de Contas da
União (TCU) deu posse ontem
ao ministro Antonio Anastasia, que chega à Corte para
ocupar uma das três cadeiras de indicação do Senado.
Em seu discurso de posse, o
novo ministro disse que vai
prezar pela segurança jurídica no órgão.
A atuação de Anastasia no
TCU é aguardada tanto pelo
mercado quanto pelo gover-

no, tendo em vista seu histórico em Gestão Pública e Direito
Administrativo. Assim, quem
acompanha a Corte de Contas
de perto diz que ele chega com
status de “protagonista” ao Tribunal. Ele substituirá o ministro Raimundo Carreiro, que se
aposentou e será embaixador
do Brasil em Portugal.
Anastasia foi o autor do
projeto de lei no Senado que resultou na nova Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que tem forte impacto
no julgamento de gestores por

parte dos tribunais de contas.
A intenção do texto é aumentar a segurança jurídica na interpretação e aplicação do Direito Público, principalmente
em relação aos gestores.
No discurso, Anastasia disse que a nova legislação “estimula um ambiente de prosperidade econômica” necessária,
tanto para o mundo empresarial, em relação aos investimentos no país, quanto para a
administração pública, na hora
de tomar decisões envolvendo o uso de recursos públicos.

Aras quer intimação da
cúpula da CPI da Covid
Davi Medeiros
Agência Estado

O procurador-geral
da República, Augusto
Aras, pediu ao Supremo
Tribunal Federal (STF)
que intime a cúpula da
Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da Covid para prestar esclarecimentos sobre suposta
divulgação de informações sigilosas durante os
trabalhos do colegiado.
Os alvos do requerimento são o senador Omar
Aziz (PSD-AM), que foi
presidente da comissão,
e o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que
atuou como relator no colegiado.
A petição foi autuada
a partir de notícia-crime
formulada pelo vereador
Carlos Bolsonaro (Republicanos). O filho “Zero
Um” do presidente da República afirma que Renan
leu trechos de um inquérito com decretação de sigilo judicial durante a oitiva do ex-Secretário de
Comunicação da Presidência Fábio Wajngarten,
em 12 de maio passado. O
sigilo da peça foi retirado
em 4 de junho.
Critérios técnicos
Ao Estadão, o senador
Renan Calheiros afirmou
que a investigação da CPI
seguiu “critérios técnicos” e não teve o objetivo de vazar o inquérito.
“Não houve vazamento
de absolutamente nenhuma informação sigilosa”,
declarou.
Além de Renan, o documento pede a intima-

ção de Omar Aziz alegando que este, na condição
de presidente do colegiado, “presenciou os fatos
e quedou-se inerte, sem
adotar providência alguma, mesmo sendo devidamente provocado”.
“Para possibilitar uma
melhor análise dos fatos,
faz-se mister a informação pelos representados
para esclarecimento”, diz
o requerimento, que foi
protocolado na quartafeira, 2.
Instaurado em 2020, o
inquérito sobre o qual o
PGR pede esclarecimentos estava sob a relatoria
do ministro do STF Alexandre de Moraes e investigava a organização
e o financiamento de atos
antidemocráticos ocorridos em Brasília. Em julho
de 2021, pouco menos de
um mês após o levantamento do sigilo, o ministro determinou o arquivamento da peça.
Procurado, o senador
Omar Aziz não havia se
manifestado até a publicação desta matéria.

Aras
pediu ao Supremo
Tribunal Federal que
intime os senadores
Omar Aziz e Renan
Calheiros
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Operação militar na Síria

EUA matam líder do Estado Islâmico
Defesa Civil síria informou que 13 pessoas foram mortas no ataque, incluindo seis crianças e quatro mulheres
Agência Estado

Um “ataque contraterrorismo” no noroeste da Síria ontem, realizado por forças de operações especiais
dos Estados Unidos, causou
a morte de Abu Ibrahim al
-Hashimi al-Qurashi, líder
do Estado Islâmico (EI) desde a morte do fundador do
grupo, Abu Bakr al-Baghdadi. Segundo a Defesa Civil
síria, 13 pessoas foram mortas no ataque, incluindo seis
crianças e quatro mulheres.
“Durante a noite, sob minha direção, as forças militares dos Estados Unidos no
noroeste da Síria executaram
com sucesso uma operação
de contraterrorismo para proteger o povo americano e nossos aliados, e tornar o mundo
um local mais seguro”, afirmou o presidente Joe Biden
em um comunicado. Os soldados americanos estão sãos
e salvos, afirmou o presidente,
que deve discursou à nação.
Um funcionário de alto
escalão do governo americano disse que o líder do
EI morreu durante a operação, ao detonar uma bomba que levava junto com ele.
A bomba detonada por Qurashi também matou integrantes de sua família, in-

cluindo mulheres e crianças
Vários moradores disseram à Associated Press que
viram partes de corpos espalhados perto da casa que foi
invadida na vila de Atmeh,
na província de Idlib, controlada pelos rebeldes, perto da
fronteira com a Turquia. Eles
falaram sob condição de anonimato por medo de represálias após o ataque.
Houve pelo menos uma
grande explosão. O Observatório Sírio para os Direitos
Humanos disse que tropas
da coalizão liderada pelos
EUA pousaram helicópteros
na área e atacaram uma casa.

Bomba

Conflito na Ucrânia

Rússia envia militares à Bielorrússia
Foto: Agência Brasil
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O envio de
tropas incluiu
forças de
operações
especiais
Speznaz, caças
SU-35, mísseis
Iskander
de dupla
capacidade e
sistemas de
defesa aérea
S-400

Funcionário de alto
escalão do governo
americano disse
que o líder do EI
morreu durante
a operação, ao
detonar uma
bomba que levava
junto com ele

Combate à covid-19

Pandemia: OMS não quer
a volta de confinamentos
Agência Brasil

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) acredita que mesmo que surjam novas variantes do
SARS-CoV-2, não vai ser preciso
voltar aos confinamentos.
O diretor regional da organização para a Europa, Hans Kluge,
explica que é preciso melhor distribuição das vacinas para que isso
ocorra. A OMS informa que, na última semana, houve 12 milhões de
casos positivos de Covid-19 só na
Europa - quase um terço de todos
os casos de infecção desde o início

da pandemia. Apesar do crescente número de casos, o novo coronavírus parece estar sob controle no
continente europeu. Hans Kluge
reafirma que ainda não é o fim da
pandemia, mas para lá se caminha.
O diretor regional da OMS Europa pede também que, nesta fase,
os profissionais de saúde retomem
os serviços não limitados à Covid-19. Na véspera do Dia Mundial de Luta contra o Câncer, Hans
Kluge lembra que muitas doenças
ficaram por diagnosticar. Agora
é preciso recuperar o tempo perdido, diz.
Foto: Agência Brasil

Secretário-geral da aliança militar ocidental da Otan, Jens Stoltenberg, confirmou que 30 mil soldados foram enviados
Agência Brasil

A Rússia transportou
cerca de 30 mil soldados e
armas modernas para a Bielorrússia nos últimos dias, o
maior destacamento militar
de Moscou para o país desde o fim da Guerra Fria, disse ontem o secretário-geral
da aliança militar ocidental
Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan), Jens
Stoltenberg.

O deslocamento incluiu
forças de operações especiais Speznaz, caças SU-35,
mísseis Iskander de dupla
capacidade e sistemas de
defesa aérea S-400.
“Tudo isso será combinado com o exercício anual
das forças nucleares russas”, afirmou o secretário.
O termo capacidade dupla,
que Stoltenberg usou para
os mísseis Iskander, é usado
para descrever armas desti-

nadas à guerra convencional e nuclear.
Tensões na Europa
O destacamento de tropas adicionais dos Estados
Unidos no leste europeu
está aumentando as tensões
na região, disse hoje (3) o
Kremlin, depois de Washington ter informado que enviará 3 mil soldados extras
para a Polônia e a Romênia.
A Rússia acumulou mi-

lhares de soldados perto
da fronteira com a Ucrânia, exigindo que os EUA e
a Otan prometam não permitir a adesão de Kiev ao
bloco militar, mas negando
qualquer plano de invasão
do país vizinho.
A Casa Branca afirmou
nesta semana que tropas
extras protegeriam o leste europeu de possível
transbordamento da crise ucraniana.

EUA dão dois helicópteros para a Croácia
Agência Estado

Cusco é uma das cidades mais visitadas por brasileiros

No peru

Cusco terá vice-consulado
para atender brasileiros
Agência Brasil

Um dos dest i nos mais
procurados por brasileiros
na América do Sul, a cidade de Cusco, no Peru, terá vice-consulado do Brasil para
atender demandas de turistas que visitam a região.
Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro editou nessa quarta-feira
(2) um decreto que cria o órgão em Cusco e converte em
vice-consulado o Consulado

do Brasil em Iquitos, também
no Peru.
Essa última medida permite manter o atendimento
consular na região da fronteira amazônica e o suporte às
ações de cooperação, com redução de custos, sem prejuízo da qualidade dos serviços.
Ambos os vice-consulados estarão subordinados
à Embaixada do Brasil em
Lima. A instalação das novas
repartições consulares ocorrerá após o aval do governo
peruano.

Os Estados Unidos entregaram nesta quinta-feira, 3,
dois helicópteros militares
Black Hawk para a Croácia,
que está envolvida em uma
minicorrida armamentista
com a vizinha Sérvia, aliada russa, em meio a tensões
latentes na região dos Balcãs
do pós-guerra.
A embaixada dos EUA
na capital da Croácia, Zagrebe, disse que os helicópteros multifuncionais UH
-60M doados irão contribuir
para as crescentes capacidades de defesa e preparação
militar da Croácia em apoio
à Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan).
Encarregado de negócios
dos EUA, Mark Flemin disse que os helicópteros fornecem uma variedade de ações
para missões, de operações
espaciais a evacuação aeromédica. “A Croácia ganhou a
reputação de aliado comprometido e capaz da Otan, e a

introdução dos Black Hawks
aumentará ainda mais as capacidades das Forças Armadas croatas”, afirmou, em comunicado.
O ministro da Defesa
da Croácia, Mario Banozic,
agradeceu aos EUA pela doação e disse que a atitude representa “evidências de relações fortes, amistosas e
aliadas, que estão progredindo a cada ano”.
Acordo
No mês passado, a Croácia chegou a um acordo com
os EUA para comprar 89 veículos de combate Bradley,
como parte da cooperação
com Washington, e, como
membro da OTAN, planeja
formar uma brigada de infantaria. Também membro
da União Europeia, o país
concordou no ano passado
em comprar 12 caças Rafale
da França.
A Sérvia, que esteve em
guerra com a Croácia na década de 1990 por causa de

sua secessão da Iugoslávia
liderada pelos sérvios, vem
se armando recentemente.
Principalmente com aviões
de guerra, drones e sistemas antiaéreos russos e chineses.
Nos últimos meses, a Rússia entregou à Sérvia 30 tanques de batalha e 30 veículos
blindados. Belgrado também
comprou sofisticados sistemas russos de defesa aérea
Pantsir, bem como helicópteros de ataque e transporte
e drones chineses.
Apesar de buscar formalmente a adesão à UE,
a Sérvia se recusou a alinhar totalmente suas políticas externas com o bloco de 27 países e trabalhou
para fortalecer suas relações
com a Rússia e a China em
paralelo.
Com a Croácia firmemente ao lado de seus aliados da Otan nas atuais tensões entre Rússia e Ucrânia,
a Sérvia disse que permanecerá neutra.
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alta demanda

Medicamentos começam a
faltar nas farmácias de JP
Setor não estava preparado para o aumento da demanda no início do ano
Juliana Cavalcanti

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Os analgésicos, antitérmicos, antigripais, anti-inflamantórios, antialérgicos e os xaropes expectorantes estão entre
os medicamentos mais procurados nas farmácias de João
Pessoa, atualmente. Conforme
relatam alguns farmacêuticos,
muitos produtos já estão em
falta nas prateleiras e não têm
previsão de chegada. É o caso
dos remédios para tosse, cujos
estoques são os mais baixos.
“Percebemos um aumento
muito grande na procura por
antigripais, e a cada dia aumenta mais. Faltam analgésicos, antigripais e xaropes principalmente estes últimos,
porque a tosse é um dos principais efeitos dessa nova sín-

ESTOQUE
Antigripais e
xaropes estão
entre os remédios
que sumiram
de alguns
estabelecimentos

drome gripal”, afirma Jardane
Campos, farmacêutica responsável por um estabelecimento
no bairro da Torre.
A principal razão para o
fenômeno é o aumento do número de casos de síndromes
gripais, além da alta transmissão da variante Ômicron,
da Covid-19. Segundo a farmacêutica, outro problema é
que geralmente no mês de janeiro ocorre o período de recesso dos laboratórios.
Além da falta de exames
RT-PCR e antiviral, que promoveu filas em laboratórios e
farmácias, as drogarias relatam dificuldades para recompor estoques, inclusive de antibióticos e anti-inflamatórios.
“É de praxe todo mês de janeiro eles terem esse recesso. Mas
no atual cenário, o estoque que

os distribuidores tinham acabou por inteiro”, acrescentou
Jardane Campos.
Os antibióticos, por sua vez,
também estão em falta, já que
muitos médicos acabam prescrevendo azitromicina e a amoxicilina, a depender do que o
paciente estiver sentindo. “A
amoxicilina eu não tenho, e dificilmente você encontra os genéricos, similares ou os medicamentos de referência”, conta a
farmacêutica Jardane Campos.
Para ela, aos poucos a produção vem sendo retomada e
os estoques só lentamente começam a melhorar, mas ainda não são suficientes. No
caso dos xaropes, a ausência
deve ser notada ainda durante todo o mês de fevereiro. “A
procura triplicou e a oferta
diminuiu”, comenta.

Foto: Roberto Guedes

Em algumas drogarias,
a procura cresceu tanto
que nas prateleiras quase
não há remédios para dor
e febre. Outras deixam os
produtos expostos para
facilitar a vida do cliente

Procura por remédios fez preços subirem
A cada 10 pacientes que entram na farmácia, oito são com
síndromes gripais, segundo a
farmacêutica Jardane Campos. No entanto, ela acrescenta que a Covid-19 possui sintomas parecidos com outras
viroses e, por essa razão, antes mesmo de procurar atendimento médico nas clínicas
ou hospitais, a população tende a procurar primeiro a farmácia em busca de algo que
possa aliviar o mal estar. “A
tendência é de crescimento na
demanda. As pessoas ficam
com medo. O problema é que
não é só a Covid-19, mas também outras síndromes gripais,
que confundem muito”, explica a profissional.
Em algumas drogarias a
procura cresceu tanto que nas
prateleiras quase não há remédios para dor e febre. “Xarope expectorante para adulto
não temos nenhum, praticamente; ainda temos o infantil. Quanto aos antigripais, a
demanda está gigantesca”, citou Juliana Maria, farmacêutica responsável por uma drogaria no bairro dos Bancários.
A farmacêutica destaca
que os sintomas das síndromes gripais confundem as

“

Aumento de preços

A tendência é
de crescimento
na demanda. As
pessoas ficam
com medo
(dos sintomas)
Jardane Campos

pessoas ao ponto delas sentirem vontade de comprar todos os remédios possíveis.
Isto também colabora para a
redução dos estoques nas farmácias da capital. “Eles não
sabem se é alergia, gripe, resfriado, ai vem procurando
por todos os tipos de medicamentos: analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios,
antialérgicos”, relatou.
A previsão é de que no final
deste mês a situação melhore
e os estoques se normalizem.

“O problema maior não é
a falta de medicamentos. A
questão é que, por conta do estoque baixo, os preços dos remédios dispararam”. A afirmação é de Graça Araújo, que
mora no bairro dos Bancários.
Ela conta que tem sido comum
os clientes procurarem por
vários locais, andando bastante por farmácias em busca
de um mesmo medicamento.
Porém, nem sempre encontram esses remédios e,
quando isso acontece, o preço é alto. “Já procurei remédio para dor de cabeça, tosse
e coriza em muitas farmácias.
O interessante era fazer uma
pesquisa para comparar os
preços, mas nem sempre podemos fazer isso”, comentou.
Para a farmacêutica Jardane Campos, a alta demanda e
os estoques baixos têm afetado os valores cobrados. Mas
ela lembra que estes dependem mais da dosagem, quantidade de comprimidos e da
marca escolhida pelo cliente.
“O Multigrip não tem em quase nenhuma farmácia, assim
como Coristina, xaropes expectorantes, corticóides e outros voltados para os sintomas

da gripe. E quando chegam, a
quantidade é tão pequena que
recebemos de manhã e à tarde já não tem mais”, queixa-se
a farmacêutica Juliana Maria.
Para a dor, um dos remédios mais conhecidos são os
que possuem dipirona, que
pode custar entre R$ 3,50 e R$
5,50 (envelope com 10 comprimidos) ou o paracetamol, com
preços de R$ 6 a R$ 10. Tais
variações, segundo as duas
farmacêuticas, iniciaram em
dezembro do ano passado, a
partir do aumento dos casos
de síndromes gripais.
De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio
Varejista de Produtos Farmacêuticos de João Pessoa (Sindfarma-JP), Hebert Almeida,
houve um aumento das pessoas infectadas o que justifica a procura acentuada de remédios antigripais e xaropes.
A alta demanda fez com
que as distribuidoras passassem a fornecer os remédios
com preços maiores do que os
praticados antes do surto dessas doenças. Almeida alerta
que se o preço estiver dentro
da margem permitida para a
comercialização, o aumento
não é ilegal.

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

0,73
0,95
1,25
1,16
0,87
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Ibovespa
111.695 pts
-0,18%

Empreendedorismo

Fabrício Feitosa

fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Intraempreendedorismo

P

arece estranho, mas é possível
empreender sem sequer ter um negócio.
Estamos acostumados a assimilar o
termo empreendedorismo a criação de um
novo empreendimento e que essa missão
estará sempre exclusivamente ligada ao “dono
do negócio”.
O intraempreendedorismo trata da
possibilidade de colaboradores aplicarem
suas habilidades empreendedoras dentro da
empresa onde trabalham, ou seja, a disposição
ou capacidade de um indivíduo de identificar
problemas e oportunidades e desenvolver
soluções dentro de uma empresa.
A mente empreendedora está sempre ligada
à busca de soluções para problemas, em
desenvolvimento de novas ideias e produtos, e
esse pensamento pode e deve ser estimulado
também nos colaboradores de um negócio. Um
funcionário intraempreendedor é aquele que
não se acomoda em apenas realizar as tarefas
que lhe são destinadas, mas está sempre de
olho na possibilidade da melhoria dos serviços
prestados, no crescimento do negócio e em
consequência no seu próprio crescimento.
Portanto, diante dessa premissa, podemos
relacionar algumas características do perfil do
intraempreendedor. Iniciativa, proatividade,
pensamento crítico, motivação e inovação são
traços da personalidade de quem já possui a
mente empreendedora e pode colocar essas
características a serviço da empresa que
trabalha.
Para quem é proprietário de um negócio, é
importante ter em si o espírito empreendedor,
mas também estimular os seus colaboradores
ao mesmo pensamento. Uma organização que
abre espaço para o intraempreendedorismo
se vê beneficiada de diversas maneiras. O
engajamento e motivação da equipe estão
diretamente relacionados às oportunidades
que lhe são abertas. Manter uma cultura
organizacional intraempreendedora
estimula o surgimento de novas ideias, e em
consequência disso a empresa passa a possuir
diferenciais que agregam valor a ela dentro do
mercado.
Algumas atitudes são necessárias para que
o funcionário entenda e seja estimulado ao
intraempreendedorismo, como por exemplo a
criação de um ambiente de empoderamento
para que os funcionários passem a se
importar com o crescimento da empresa, tanto
quanto os seus patrões, dando confiança e
oportunidade aos funcionários.
Uma outra atitude que a empresa deve
tomar é a preocupação com a diversidade em
seus quadros, mentes diferentes trazem ideias
diferentes, e é nessa chuva de opiniões que se
chega a resultados mais inovadores.
Estimular a competição dentro do trabalho
é interessante, desde que essa competição
seja saudável e não cause desentendimentos
dentro da equipe. A colaboração e disputa
estimulam o desafio interno e podem ajudar a
trazer resultados para o negócio. Ainda nesse
mesmo raciocínio, é importante que a empresa
esteja disposta a reconhecer e recompensar
os indivíduos que se destacam nesse cenário,
a criação de bonificações no atingimento de
metas e outros tipos de premiações manterão o
engajamento sempre em alta.
O perfil de um bom empreendedor pode
estar guardado dentro de qualquer pessoa.
Quando a empresa cria mecanismos para que
esse perfil aflore em seus colaboradores, o
intraempreendedorismo surge como mais uma
ferramenta que ajuda no desenvolvimento e
sucesso de um negócio. Estar atento e aberto
àqueles que ajudam o negócio a acontecer
pode render gratas surpresas em bons retornos
para empregadores e empregados.
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terceira vez

BC: dados de chaves Pix são expostos
Foram 2.112 chaves afetadas com a divulgação de usuário, CPF, instituição de relacionamento e número da conta
Foto: Carolina Antunes/PR

Thaís Barcellos

PRAZO

Agência Estado

O Banco Central informou
mais um vazamento de dados
envolvendo chaves do Pix, agora vinculadas à Logbank Soluções de Pagamentos. Foram
2.112 chaves afetadas com a divulgação de nome do usuário,
CPF, instituição de relacionamento e número da conta
Esse é o terceiro incidente
de segurança com participantes do sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido
pelo Banco Central e o segundo
informado em menos de duas
semanas.
Desta vez, o BC não divulgou quais foram as causas do
incidente. Nos episódios anteriores, envolvendo o Banco
do Estado de Sergipe (Banese),
com 414.526 chaves afetadas, e
a Acesso Soluções de Pagamento (160.147 chaves), a autarquia
havia dito que os vazamentos
foram provocados por falhas
pontuais nos sistemas das instituições.
O órgão tampouco divulgou como as pessoas que foram afetadas serão notificadas.
O BC se limitou a dizer novamente que os dados expostos
não eram sensíveis e informou
que a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD) foi
avisada e que as pessoas afetadas serão notificadas. “Apesar
da baixa quantidade de dados
envolvidos, o BC sempre adota o princípio da transparência
nesse tipo de ocorrência”, disse, em nota.
Mas a autarquia afirmou
que não irá informar novos incidentes por nota à imprensa
ou por comunicações diretas
aos jornalistas.
Segundo o BC, a página
criada com incidentes (https://
www.bcb.gov br/acessoinformacao/lgpd?modalAberto=registro_de_incidentes_com_d
ados_pessoais) será “mantida
permanentemente atualizada”

Por se tratar de
um ano eleitoral a
medida precisa ser
anunciada até o final
do mês de março

Atendendo a um pedido do
presidente, o Orçamento de
2022 reservou R$ 1,7 bilhão
para reajuste de servidores
públicos, valor que deve ser
utilizado para ampliar os
salários de categorias que
são vistas como importantes
para o governo

sem data

Bolsonaro desconversa sobre reajuste a servidor
Eduardo Gayer
Agência Estado

O presidente da República, Jair
Bolsonaro, evitou se comprometer
com uma data para decidir sobre o
reajuste a servidores públicos. “O
problema é o Orçamento”, limitouse a dizer, antes se encontrar com
o presidente do Peru, Pedro Castillo. Por se tratar de ano eleitoral, a
medida teria de ser anunciada até
o fim de março.
Para atender a uma ordem di-

Armazenagem

App auxilia produtores
no cálculo de descontos
A Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab)
lançou um novo aplicativo
para celular voltado ao setor
armazenista: o Descontos
de Armazenagem. O app
promete auxiliar os produtores rurais do país a calcular e identificar previamente custos importantes para
uma melhor negociação da
tarifa a ser paga aos armazéns contratados na guarda
de seus produtos.
O aplicativo é gratuito
e pode ser baixado a partir
da Play Store. Inicialmente,
é direcionado para smartphones com sistema Android, mas já há planos de
disponibilizar em breve a
versão para IOS. Resultado
de uma parceria da Conab
com o Centro Nacional de
Treinamento em Armazenagem (Centreinar), o app
foi desenvolvido de forma
colaborativa para auxiliar
no cálculo dos descontos
durante o armazenamento de grãos/cereais, já considerando o grau de impureza, umidade e quebra
técnica.
“Essa entrega aos produtores que utilizam a ar-

mazenagem, de um aplicativo que mostre de forma
simples e direta o desconto obtido pela quebra do
seu produto durante a estocagem, certamente vai
ampliar a capacidade de
negociação dos preços pelos serviços que eles recebem”, garante o presidente
da Conab, Guilherme Ribeiro. “A disponibilização
desta ferramenta faz parte, inclusive, de um importante propósito na missão
da Companhia, que é o de
prover inteligência agropecuária.”
O aplicativo foi idealizado para fornecer os resultados necessários para
o melhor entendimento
do usuário, que, inclusive, poderá escolher se os
resultados do cálculo serão apresentados em toneladas, percentual, ou até
em reais. Isso é necessário
porque o produto proveniente da área de cultivo,
normalmente, apresenta
teores de impureza e umidade superiores aos recomendados para comercialização, armazenagem ou
processamento.

reta de Bolsonaro, o Orçamento de
2022 reservou R$ 1,7 bilhão para
o reajuste de servidores públicos.
Embora não haja “carimbo” na verba, há acordo para que o valor seja
usado para majorar salários de policiais federais, importante base de
apoio do presidente.
A postura de “privilegiar” a
categoria, no entanto, gerou revolta no restante do funcionalismo, com paralisações e operações-padrão que causaram
transtornos em rodovias, portos

e na fronteira do país com vizinhos, o que já faz o governo rever os planos.
Bolsonaro ainda citou o reajuste de 33% autorizado pelo governo federal a professores de educação básica na semana passada e a
decisão de perdoar as dívidas de
estudantes do Fies. “Estamos negociando a regulamentação”, afirmou, sobre o programa de financiamento estudantil.
A maior parte do custo do reajuste dos professores, no entanto,

vai ser paga por governadores e
prefeitos, que já anunciaram que
vão recorrer à Justiça para barrar
o aumento.
Sem máscara
Após conversar com a imprensa, Bolsonaro posou para foto oficial com o presidente do Peru. O
brasileiro não usava máscaras de
proteção contra a Covid-19, como
recomendado por especialistas em
meio ao recrudescimento da pandemia. O peruano, sim.

efeitos negativos

Setor produtivo critica aumento da Selic e
avalia que alta de juros prejudica a economia
n
Em nota, a Confederação
Nacional da Indústria
(CNI) chamou de
excessiva e equivocada
a alta da Selic e advertiu
para o risco de que o
aperto monetário gere
recessão em 2022

Wellton Máximo e Douglas Correa

Agência Brasil

A elevação da taxa Selic
(juros básicos da economia)
para 10,75% ao ano desagradou ao setor produtivo. Na
avaliação de entidades da indústria, o retorno dos juros a
dois dígitos não combate corretamente as causas da inflação e prejudica a recuperação
econômica, após a pior fase da
pandemia de Covid-19.
Em nota, a Confederação
Nacional da Indústria (CNI)
chamou de excessiva e equivocada a alta da Selic. A CNI
adverte para o risco de que o
aperto monetário gere recessão em 2022.
“Isso inibe a atividade
econômica e deve continuar
a desacelerar a inflação nos
próximos meses. Essa intensificação do ritmo de aperto da política monetária aumenta o risco de recessão em
2022, com efeitos negativos sobre a produção, o consumo e o
emprego”, destacou no comunicado o presidente da CNI,
Robson de Andrade.
Segundo a CNI, indicadores preliminares mostram

estagnação da atividade econômica, como o Índice de Atividade Econômica do Banco
Central (IBC-Br), que em novembro estava 0,6% abaixo do
índice de junho.
Fiesp
Para a Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), a alta da Selic
não representa o melhor instrumento para combater a inflação. Isso porque, na avaliação da entidade, os preços
estão subindo por pressão de
custos, como energia e alimentos, não por excesso de
demanda.
“O novo patamar da Selic
incomoda, e muito, já que a inflação que visa combater não
apresenta um perfil condizente para um tratamento exclusivo via aumento dos juros”,
criticou a Fiesp. “A expansão
da renda e a geração de empregos de qualidade são características da indústria de
transformação, com impactos
positivos generalizados, do
agronegócio aos serviços. Por
isso, a Fiesp afirma: é preciso
pensar para além do Copom”,
acrescentou a federação.

Firjan
A elevação da taxa Selic
de 9,25% para 10,75% ao ano
pode comprometer a recuperação da atividade econômica
em 2022, diz a Federação das
Indústrias do Rio de Janeiro
(Firjan). Segundo a Firjan, o
aumento da taxa básica de juros em 1,5 ponto percentual já
era esperado, mas pode comprometer a recuperação consistente da atividade econômica em 2022.
A Firjan diz ainda que as
incertezas quanto à sustentabilidade fiscal de longo prazo
continuam contribuindo para
uma percepção ainda muito
elevada de risco no país, o que
reduz a confiança de empresários e investidores.
“Assim, é impreterível o
resgate da credibilidade fiscal
com a aprovação das reformas
necessárias, que são capazes
de sinalizar a boa conduta no
caminho da sustentabilidade
das contas públicas. Só assim
conseguiremos resgatar a, já
muito abalada, confiança dos
empresários e promover um
crescimento sólido da atividade econômica”, acrescenta
a nota da Firjan.
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Enfrentamento ao racismo

Centro atende migrantes na PB
Fluxo migratório no estado da população estrangeira, migrante e refugiada chegou a cerca de 10 mil pessoas em 10 anos
O Centro Estadual de Referência de Enfrentamento ao Racismo
e à Intolerância Religiosa - João Balula está atendendo casos de xenofobia e prestando atendimento
à população migrante no Estado.
A portaria nº 001/2022, publicada do Diário Oficial, torna o serviço
como referência e contrarreferência para atendimento de pessoas
migrantes, além de trabalhar com
objetivo de reduzir as desigualdades raciais contra a população negra, povos de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas,
cigana e de religião de matriz afro
-indígena (candomblé, umbanda
e jurema). A secretária da Mulher
e da Diversidade Humana, Lídia
Moura, explica que a portaria instituiu oficialmente o atendimento
à população estrangeira, migrante, refugiada e/ou apátrida que for
vítima de racismo, intolerância religiosa e/ou xenofobia.
“Além de considerarmos o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei
de Migração dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e
do visitante, regula a sua entrada
e estada no país e estabelece princípios e diretrizes para as políticas
públicas para o imigrante, e define como princípios e diretrizes, a
universalidade, indivisibilidade e
interdependência dos direitos humanos, bem como o repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a
quaisquer formas de discriminação”, explica a secretária.
Segundo ela, o fluxo migratório na Paraíba da população estrangeira, migrante e refugiada
chegou a cerca de 10 mil pessoas,
com registro nacional oficializado

“

Foto: Reprodução

O Centro da
Igualdade
Racial João
Balula agora
é referência
para
prestar este
atendimento
jurídico
Lídia Moura

Nas ações implementadas
pelo Governo do Estado
estão incluídas a
disponibilização de
suporte de atendimento
e funcionamento de
serviços de acolhimento
e de garantia de acesso
aos direitos das pessoas
refugiadas

nos últimos 10 anos, segundo dados do Sismigra, operacionalizado pela Polícia Federal.
MigraCidades
A Paraíba é certificada com o
selo MigraCidades da Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência da ONU para

as migrações e pela UFRGS e, segundo Lídia Moura, entre as ações
implementadas pelo Governo do
Estado estão incluídas a disponibilização de suporte de atendimento e funcionamento de serviços de acolhimento e de garantia
de acesso aos direitos das pessoas
refugiadas, apátridas ou migran-

tes. “O Centro da Igualdade Racial
João Balula agora é referência para
prestar este atendimento jurídico
e outras demandas que sejam necessárias, como assistência social
e psicológica”, disse.
Serviço
Centro Estadual de Referên-

cia de Igualdade Racial João
Balula - atendimento social,
pedagógico, psicológico e jurídico às pessoas vítimas de
racismo, intolerância religiosa
e pessoas migrantes. Rua Rodrigues de Aquino, 220, Centro, João Pessoa (PB), (83) 32216328 - (83) 99340-3946

infrações de trânsito

NA ANS E NA AGRICULTURA

Projeto que pune quem divulga
infração de trânsito vai a sação

Estendido por 60 dias o prazo
da MP que prorroga contratos

Agência Senado

Será encaminhado à
sanção presidencial o projeto de lei que proíbe a
divulgação, por parte do
infrator, de fotos ou vídeos
— em redes sociais ou
qualquer meio digital —
que promovam a prática
de infrações de trânsito de
natureza gravíssima. Entre
as infrações classificadas
como crime pela proposta
estão a prática de competições em vias públicas (os
chamados “rachas”) e a
exibição de manobras.
A exceção será para as
publicações de terceiros
que pretendem denunciar
esses atos como forma de
utilidade pública. A proposta também altera dispositivos do Código de
Trânsito Brasileiro (Lei
9.503, de 1997).
O texto foi aprovado
nessa quarta-feira (2) na
Câmara dos Deputados,
que rejeitou cinco emendas
do Senado que buscavam
aprimorar os mecanismos
de detecção de crimes e
infrações previstos no projeto de lei (PL) 130/2020,
da deputada Christiane
de Souza Yared (PL-PR).
Em em outubro de 2021,
o projeto foi aprovado no
Plenário do Senado, sob
a relatoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES),
e retornou à Câmara,
onde teve a sua votação
concluída nessa quarta
(2). Todas as regras previstas no projeto entrarão

em vigor 180 dias após a
publicação da lei.
Condutas de risco
A proposta estende a
proibição à divulgação, publicação ou disseminação
de condutas que coloquem
em risco a integridade física própria e de terceiros
ou que configurem crime
de trânsito e à divulgação
em meios eletrônicos e impressos.
De acordo com o substitutivo aprovado, do deputado Hugo Leal (PSD-RJ),
a pessoa que divulgar esses atos será punida com
multa de natureza gravíssima multiplicada por dez,
aplicável também à pessoa
jurídica.
Plataformas
Quanto às empresas
proprietárias do canal de
divulgação ou de plataformas digitais que não

Alento

A exceção será para
as publicações de
terceiros que pretendem
denunciar esses atos
como forma de utilidade
pública

retirarem o conteúdo em
até 24 horas da notificação
pela autoridade judicial, o
texto prevê multa gravíssima multiplicada por 50.
Caso ocorra a retirada,
essas empresas deverão
comunicar essa exclusão
àquele que fez a postagem
por meio eletrônico, contendo a identificação da
medida adotada, a motivação da decisão e as informações sobre procedimentos para contestação.
Se houver reincidência
nesses crimes dentro de 12
meses, as penalidades serão aplicadas em dobro.
Além da multa incluída
no Código de Trânsito, o
texto aprovado sujeita as
empresas das plataformas
às penas do Marco Civil
da internet (Lei 12.965, de
2014) se não retirarem o
conteúdo no prazo estipulado em ordem judicial
específica e não adotarem
medidas para evitar novas divulgações do mesmo
conteúdo.
Essas penas são de advertência e multa de até
10% do faturamento do
grupo econômico no Brasil
no seu último exercício.
Suspensão da CNH
Para quem divulgar
imagens com esses conteúdos, a proposta estabelece
a penalidade de suspensão
por 12 meses da habilitação ou permissão de dirigir, aplicável também ao
condutor de veículos que
participar das infrações.

O presidente da Mesa
do Congresso Nacional,
senador Rodrigo Pacheco, prorrogou por 60
dias a validade da Medida Provisória (MP)
1.073/2021, que autoriza
a prorrogação de contratos temporários no Ministério da Agricultura
e na Agência Nacional
de Saúde Suplementar
(ANS). A decisão está
publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (3).
A MP perderia a validade se não fosse aprovada pelo Congresso
até o dia 6 de fevereiro.
Segundo o texto, o ministério fica autorizado
a prorrogar, por mais 2
anos, 215 contratos por
tempo determinado de
médico veterinário, que
desempenha atividades
de vigilância e inspeção
relacionadas à defesa
agropecuária. Esses contratos temporários já haviam sido prorrogados
anteriormente, de acordo
com autorização expressa da Lei 13.996, de 2020.
A ANS, por sua vez, fica
autorizada a prorrogar,
até 25 de novembro deste ano, 55 contratos temporários de profissionais
que executam atividades
técnicas especializadas.
A exposição de motivos aponta a existência
de previsão orçamentária para custeio das
despesas
decorrentes
das prorrogações des-

n
Se houver
reincidência
nesses
crimes
dentro de
12 meses, as
penalidades
serão
aplicadas
em dobro

ses contratos temporários
e esclarece sua urgência
e relevância, “diante da
necessidade de assegurar
a continuidade das ati-

vidades desenvolvidas”.
No caso dos servidores
temporários do ministério, o governo afirma que
a ausência da prorrogação
poderia acarretar riscos à
saúde pública e prejuízos
comerciais para a cadeia
produtiva de proteína
animal. Quanto à ANS,
segundo o Executivo, o encerramento dos contratos
temporários implicaria redução expressiva da capacidade de análise de processos de ressarcimento
pelo atendimento de usuários de planos de saúde no
Sistema Único de Saúde
(SUS), prejudicando, assim, o Fundo Nacional de
Saúde (FNS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Aviso de Licitação Adiamento
Tomada de Preços nº 0001/2022
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, através do Pregoeiro e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Tomada de Preços nº
0001/2022, com objeto: Contratação de serviços especializados para atender as necessidades da
Secretaria de Saúde do Município de Pedra Branca -PB. Abertura dia 04/02/2022 às 08:30 horas,
fica adiada para o dia 10/02/2021 as 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra
Branca-PB, O motivo do adiamento se deu em razão de surto de covide-19 na comissão permanente de licitação. Demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.
Pedra Branca-PB, 03 de fevereiro de 2022
Severino Luiz de Caldas
Presidente da CPL

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 0001/2022
O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, CAJAZEIRAS/PB, comunica aos interessados que realizará Concorrência S e lecionar e contratar empresa especializada na prestação de serviço de Locação de Impressora
Multifuncional Profissional para reprodução de documentos diversos, em preto e branco e colorida,
incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de tonner, revelador e outros insumos para perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto Papel A4. Com faturamento mensal
por impressão (compensação da franquia utilizada) para atender a Unidade DN Nº 129 SEST
SENAT, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia
28/02/2022 às 10h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a
Unidade do SEST SENAT Cajazeiras/PB, até o dia 25/02/2022, das 08 às 17hrs, situado Rodovia
Governador Antônio Mariz, S/N – Km 505 BR 230 – Bairro Jardim Cidade Nova – Cajazeiras/PB
ou solicitar através do e-mail licitacao.dn129@sestsenat.org.br.
José Carlos da Conceição Júnior
Presidente da Comissão de Licitação
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plantas nativas

Jurupará vai ganhar 1,8 mil mudas
Biólogo Claudio Martins Ferreira vai fazer doação hoje para ajudar na recuperação da área, de 26 mil hectares
Agência Estado
José Tomazela

Natureza

O Parque Estadual Jurupará, unidade de conservação de 26 mil hectares, no
município de Ibiúna, vai gaFauna é variada e
nhar 1.800 mudas de plantas nativas da Mata Atlânti- inclui animais como
ca, nesta sexta-feira.
bugio, preguiça,
A iniciativa é do bióloanta, veados mateiro
go Claudio Martins Ferreira, proprietário da Fazenda e catingueiro e onças
Meandros, onde são cultivadas as mudas.
Há cinco anos Claudio
iniciou a delimitação e a preservação de um corredor ecológico, unificando as RPPNs
(Reserva Particular do Patrimônio Natural) e áreas protegidas das fazendas com o
parque.
Na área que será reflorestares) e apenas 2% em Piedatada, já foi feito um trabalho
de (525,01 hectares). O Parque
prévio para correção da acifaz divisa, ainda, com o mudez do solo e eliminação das
nicípio de Juquitiba, que ingramíneas.
tegra a Região MetropolitaO local foi desmatado há
na de São Paulo.
mais de 50 anos, para formaO plantio deve durar enção de pastagem, mas não
tre cinco e seis horas e vai
houve erosão, assoreamencontar com a participação de
to e outras movimentações
funcionários da fazenda e do
de solo que caracterizam as
Parque Jurupará, além de voáreas muito degradadas.
luntários. O evento será aberO Parque Estadual do Juto à população, já que o engarupará foi criado em 1992.
jamento dos moradores do
Está localizado nas vizinhanentorno contribui para a preças da Região Metropolitana
servação da unidade.
de São Paulo, abrangendo a
A fazenda Meandros é reregião sul do município de
ferência em projetos de preIbiúna e uma pequena área
servação ambiental na região.
do município de Piedade:
Esta não é a primeira ação
98% de sua área está situavisando à recomposição da
da em Ibiúna (25.725,46 hecvegetação nativa do parque.

No ano passado, em parceria com a Iniciativa Verde,
o Centro de Biodiversidade
da Mata Atlântica do Legado
das Águas, iniciou um projeto de reflorestamento no Jurupará.
O objetivo é recuperar 164
hectares de áreas no interior
da unidade. O plantio continua e deve se estender por
quatro anos.
Administrado pela Fundação Florestal, vinculada
à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, o Parque Jurupará tem
papel fundamental na conectividade entre as áreas remanescentes de Mata Atlântica do estado de São Paulo,
que formam a maior faixa
contínua desse ecossistema
no país.
Sua importância aumenta por estar localizado próximo da Região Metropolitana
de São Paulo.
A unidade é uma das zonas-núcleo da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica e
integra a Reserva da Biosfera
do Cinturão Verde da cidade
de São Paulo.
Devido à intensa ocupação no passado, o parque
possui grandes espaços desmatados que precisam ser
restaurados com a semeadura de espécies e o plantio direto de mudas.
Sua fauna é variada e inclui animais como bugio, preguiça, anta, veados mateiro e
catingueiro e onças.

propostas de novos negócios

Abertas inscrições de competição
de tecnologia voltada a estudantes
Jonas Valente
Agência Brasil

As inscrições para o Desafio Inspira Tech 2022, competição voltada a alunos da
educação profissional e tecnológica, estão abertas.
O concurso vai avaliar
propostas de novos negócios
O objetivo da iniciativa
é estimular entre os alunos
o envolvimento com projetos de inovação e empreendedorismo.
MEC e Sebrae
A competição é organizada pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae).
Os interessados deverão
se organizar em equipes de
cinco integrantes.
As inscrições deverão ser
feitas no site da competição,

por meio do preenchimento
de formulário.
As equipes terão de desenvolver projeto de negócio
em uma das seguintes áreas:
economia 4.0 no agronegócio,
indústria e serviços.
Os membros da equipe
deverão formular o projeto,
desde a ideia inicial até o detalhamento do modelo de negócio e as formas de operação.

Para apoiar e subsidiar a
atuação dos participantes, estão previstos eventos como
palestras e mentorias.
A competição ocorrerá
entre abril e julho deste ano.
As propostas de novos negócios serão apresentadas em
seleções denominadas pitches (apresentação resumida com o objetivo de despertar o interesse de outra parte).
Foto: Agência Brasil

Os alunos terão envolvimento direto com projetos de inovação

Foto: Senado Federal

Senador Gurgacz promete votar a matéria ainda neste semestre, que ficou pendentes do ano passado

Comissão de agricultura

Senado irá priorizar regularização
fundiária e a ambiental em 2022
O presidente
da Comissão de
Agricultura e
Reforma Agrária,
senador Acir Gurgacz
- PDT-RO - comandou
nessa quinta a
primeira reunião
Na reabertura das atividades nessa quinta-feira (3),
o presidente da Comissão
de Agricultura e Reforma
Agrária (CRA), senador Acir
Gurgacz (PDT-RO), afirmou
que o colegiado terá como
prioridade em 2022 deliberar sobre os projetos de lei
que tratam da instituição
da lei geral do licenciamento
ambiental (PL) 2.159/2021 e
do novo marco da regularização fundiária (PL
2.633/2020 e PL 510/2021).
Os projetos foram amplamente debatidos em seis audiências públicas realizadas
conjuntamente entre CRA e
Comissão de Meio Ambiente (CMA) no segundo semestre do ano passado.

Vista coletiva

Ainda em dezembro,
o senador Carlos Fávaro
(PSD-MT) apresentou seu
relatório às matérias que
tratam da regularização
fundiária. À época, foi concedida vista coletiva.
Fávaro optou pela aprovação do PL 510/2021, do senador Irajá (PSD-TO), na forma de substitutivo, acatando
parte das emendas apresentadas pelos demais senadores. Em seu texto, o relator
deliberou pela prejudicialidade do PL 2.633/2020, pro-

veniente da Câmara.
A senadora Kátia Abreu
(PP-TO) ainda não apresentou seu relatório ao PL
2.159/2021, que modificará
regras atinentes ao licenciamento ambiental.
— Esses são os dois principais temas que ficaram
pendentes do ano passado,
e que trataremos com prioridade neste primeiro trimestre.
Gurgacz lembrou que a
CRA aprovou 32 propostas
legislativas em 2021, em 12
sessões deliberativas, além
de ter promovido 16 audiências públicas e duas sessões
para ouvir a ministra da
Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, e o presidente da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Celso Moretti.
Seguro rural
O presidente da CRA
clamou ao Governo Federal
que cumpra o prometido no
Plano Safra, liberando sem
cortes o valor previsto para
o seguro rural do milho e
da soja, que é de R$ 375 milhões.
Gurgacz também pediu
que seja liberado recurso suplementar para atender toda
a demanda do setor, além
de um recurso emergencial
para apoiar os produtores
rurais de várias regiões do
país afetados pelas secas e
pelas enchentes dos últimos
meses.
— Devemos considerar
que estamos em ano do fenômeno climático La Niña,
que já causou grandes estragos nas lavouras do Sul e Sudeste, e a previsão é de que
novas ocorrências climáti-

cas possam afetar as lavouras dessas regiões até o final
do verão, no outono e também no inverno, com geadas
mais fortes.
O senador lembrou que
enquanto os agricultores do
Sul sofrem com a forte estiagem — o que inviabilizou a
colheita de soja e milho por
conta da baixa produtividade —, os estados de Minas
Gerais, São Paulo e Goiás
acumulam perdas diante
das fortes chuvas.
— Portanto, neste momento de crise econômica
e sanitária, em que a agricultura é afetada pelas adversidades climáticas, apelamos ao Governo Federal
para que estenda sua mão ao
agricultor, para que ele possa trabalhar com segurança e continuar produzindo
alimentos para a mesa dos
brasileiros e também para
exportação, contribuindo assim para o superávit de nossa balança comercial — expôs o presidente da CRA.
Dependência externa
O senador Esperidião
Amin (PP-SC) também demonstrou preocupação com
a questão da vulnerabilidade
da agricultura brasileira diante da dependência externa de
fertilizantes, tema de duas audiências públicas promovidas
pelo colegiado em 2021.
— Foram sessões que me
deixaram profundamente
preocupado. Tenho tido relatos dramáticos sobre o resultado dessa elevação brutal dos
preços de fertilizantes e também da ureia. (...) Ficou evidenciada a nossa trágica dependência na importação desses
insumos — disse Amin.

ações de prevenção

CNS e Morham aderem à campanha sobre hanseníase
O Conselho Nacional de
Saúde (CNS) e o Movimento de Reintegração de Pessoas
Afligidas pela Hanseníase
(Morhan) assinaram a adesão
à campanha “Não esqueça da
Hanseníase”. A iniciativa tem
como objetivos sensibilizar a
sociedade sobre essa doença e
promover ações de prevenção
e combate a sua disseminação.
A campanha é uma inicia-

tiva da Organização Mundial
da Saúde (OMS), por meio de
seu embaixador da Boa Vontade, Yohei Sasakawa. No Brasil, ela é implementada pelo
Morhan.
A hanseníase é uma doença infecciosa causada por um
bacilo chamado Mycobacterium leprae. Ela atinge pele e
nervos, gera redução da força
muscular e produz manchas,

sensações como formigamento, dormências e outras formas
de perda de sensibilidade.
“Nosso país, a cada ano,
mais de 30 mil novos casos
são diagnosticados, inclusive
em crianças e pacientes que
chegam com sequelas irreversíveis.
Tem muita questão de preconceito, mitos, lendas, desconhecimento, um forte es-

tigma”, disse o presidente do
Conselho Nacional de Saúde,
Fernando Pigatto.
A campanha busca esclarecer a população de que essa
doença tem tratamento e cura.
Segundo a Biblioteca Virtual
em Saúde do Ministério da
Saúde, o tratamento é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, de forma gratuita.
O procedimento é via oral,

com aplicação de remédios diferentes em um método chamado poliquimioterapia.
Cenário no Brasil
Durante a pandemia, foi
identificada uma queda nos
registros de novos casos. Enquanto em 2019 foram confirmados 27.684 novos diagnósticos de hanseníase, em 2020
o número foi de 17.979.

Segundo boletim epidemiológico sobre a hanseníase
no Brasil, divulgado pelo ministério na semana passada,
os quase 18 mil novos casos
no Brasil em 2020 representam
93,6% dos novos diagnósticos
registrados nas Américas.
Brasil, Índia e Indonésia foram responsáveis, sozinhos,
por 74% dos 127.396 novos casos em todo o mundo.
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judÔ em são paulo

Paraíba tem
apenas um
representante
em seletiva
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Esportes

Judoca Otton Arantes, de
João Pessoa, vai competir
na categoria Sub-21 +100kg
neste sábado, em evento na
cidade de Osasco, que conta
com mais de 800 atletas

Fabiano Sousa

fabianogool@gmail.com

Depois da pausa de dois anos em
razão da pandemia, a Seletiva Nacional Sub-18 e Sub-21 de Judô está de
volta ao calendário oficial da Confederação Brasileira de Judô e é a primeira competição em 2022 que começou, ontem, com a disputa Sub-18
feminina, e vai até o próximo domingo, no Ginásio do SESI Piratininga
-Osasco, em São Paulo, com 871 atletas inscritos de 140 clubes de diversos
estados do Brasil. A Paraíba terá apenas um representante, o judoca Otton
Arantes dos Santos, de 19 anos, da
Academia Higashi Waldylucio Barro, localizada nos Bancários.
O evento marca o recomeço do
processo de formação das seleções
Juvenil (Sub-18) e Júnior (Sub-21) que
representarão o Brasil em competições internacionais neste ano, como
as Copas europeias, o Campeonato
Pan-Americano e os Mundiais dessas categorias.
Por ser uma competição aberta, a Seletiva Nacional oferece uma
grande oportunidade para quem
quer começar a aparecer no cenário nacional. É com a perspectiva de
se destacar que o judoca paraibano
vai competir neste sábado, na modalidade Faixa Preta 1º DAN Sub21 +100kg, para tentar garantir uma
vaga na equipe brasileira que vai representar o país nas principais competições internacionais da categoria.
“Pratico judô desde os 16 anos e
me vejo mais maduro e preparado
para buscar bons resultados. Sei da
responsabilidade de ser o único atleta representante da Paraíba. Treinei
com foco e objetivo para dar o meu
máximo e conseguir estar entre os
atletas melhores ranqueados e, consequentemente, representar o Brasil
nas competições mundo a fora”, comentou Otton Abrantes.
A competição selecionará os oito
melhores atletas de cada categoria
para a disputa do Meeting Nacional
Sub-18 e Sub-21, que acontecerá nos
dias 12 e 13 de março. Além disso, a
Seletiva é uma das etapas que distribui pontos no Ranking Nacional das
classes Sub-18 e Sub-21. Para muitos atletas, o sonho olímpico começa aí e a comissão técnica das equipes de transição do Brasil estará de
olho nos novos talentos que aparecerão na seletiva.
“Nós voltamos em 2021 com o
Brasileiro Sub-21 e agora, depois desse intervalo de dois anos de pandemia, estamos com o Sub-18. Então, vai
ser uma categoria de análise completamente nova. Os atletas dessa classe
ainda terão a oportunidade de lutar

a seletiva para os Jogos Sul-Americanos da Juventude de Rosário”, comenta Marcelo Theotonio, gerente
das equipes de transição da Confederação Brasileira de Judô.
Higashi Waldylucio Barros é o
treinador do judoca paraibano. Além
de treinador, também é incentivador do atleta de 19 anos. Ele sempre
acompanhou de perto a evolução de
Otton e suas participações nas principais competições estaduais, regionais e nacionais da categoria. No
entanto, para essa seletiva, ele não
estará presente e vai acompanhar a
disputa de seu atleta à distância, já
que acabou testando positivo para
a Covid-19.
“Como milhares de brasileiros,
fui mais um acometido dos sintomas
da Covid-19. Infelizmente não pude
estar com o meu atleta em São Paulo,
mas pude acompanhar de perto toda
a sua trajetória de preparação para a
disputa dessa seletiva”, disse
De acordo com Higashi Waldylucio, o trabalho de preparação do atleta foi feito obedecendo todo um critério de prevenção sanitário. Mesmo
acompanhando a disputa a longa distância, o treinador diz acreditar no
potencial de seu atleta em relação a
possibilidade de uma pontuação capaz de deixá-lo entre os melhores judocas, para representar o Brasil nas
competições internacionais.
“O Otton já vem se preparando
para esse evento desde o ano passado, respeitando os protocolos de
pandemia. Ele vem desenvolvendo
um trabalho de preparação no tatame e na academia com o auxílio de
um preparador físico. Sei do talento
de meu atleta. Ano passado participamos da seletiva, mas, infelizmente, não conseguimos pontuação para
nos colocar entre os melhores atletas
ranqueados. Nesta seletiva, a perspectiva é de que Otton possa sim,
estar entre os melhores para representar o Brasil nas principais competições internacionais, pois executamos um planejamento de treinos
com o grande objetivo de conquistarmos esse resultado”, finalizou Higashi Waldylucio.
Em se tratando dos cuidados sanitários na competição, a comissão
médica da CBJ atualizou os protocolos de realização de eventos adequando as medidas protetivas contra
a Covid-19 ao contexto atual da pandemia no Brasil. Dessa forma, durante o evento estão sendo adotadas
medidas preventivas. Outra medida
importante é o fato de a competição
não poder contar com a presença de
público. Somente os envolvidos diretamente com o evento é que podem
circular nos locais.

Otton Arantes treina com o técnico Higashi Waldylucio e está confiante
numa boa participação na seletiva de judô em Osasco-SP

Vôlei de praia

Começa a temporada 2022
do Circuito Brasileiro, no Rio
Atletas olímpicas, dois
torneios no mesmo dia e muita emoção. É isso que espera
os torcedores, hoje, na arena
montada na Praia de Itaúna,
em Saquarema (RJ). E que começa a disputa do Top 8, com
direito a Talita, que disputou
três Olimpíadas e é campeã
do Circuito Mundial e tetracampeã do Circuito Brasileiro, e Rebecca, que defendeu o
Brasil nos Jogos de Tóquio e é
campeã do Superpraia 2019,
em quadra.
Ontem, houve a largada
da temporada 2022 do novo
Circuito Brasileiro de Vôlei
de Praia e foram definidas as
quartas de final masculinas
e as semifinais femininas do
Aberto. Destaque para a dupla
paraibana Federico/ Matheus
que venceram seus jogos nessa quinta-feira e avançaram
às quartas de final.
Com um novo formato
para a temporada 2022, o Circuito Brasileiro passa a ser
dividido em duas competições
por etapa. O Aberto reúne as
duplas entre o 8º e o 13º lugar
no ranking, além de dois convidados e até oito parcerias
classificadas pelo qualifying.
Já o Top 8 será disputado
pelas sete duplas mais bem
ranqueadas, além de um con-

vidado especial: o campeão
do Aberto anterior, que ganha
o wild card como bônus pela
performance. A dupla vencedora de cada etapa Top 8 e
seu técnico também terão um
benefício. Eles vão receber da
CBV o custeio de passagem,
hospedagem, transporte e alimentação para disputar uma
etapa do Circuito Mundial.
Na fase de grupos do
Top 8, além de Talita e Rebecca, nomes como Arthur e
Adrielson, que, juntos, foram
campeões da etapa de San
Juan (ARG) do Circuito Sul-Americano 20/21 em janeiro;
Nico e Samuel, medalhistas
de bronze no Mundial Sub-19

na Tailândia em dezembro;
Nina e Carol Sallaberry, que
conquistaram seis ouros e
duas pratas em etapas Sub-17,
Sub-19 e Sub-21 do Circuito
Brasileiro em 2021; e Gabriel
Zuliani e Mateus Dultra; medalhistas de bronze no Sul-Americanos Sub-21 de 2021.
A disputa nesta sexta começa
às 8h30 e o último jogo do
dia tem início previsto para
18h50. A arena fica localizada
na Praia de Itaúna, em frente
ao restaurante Quiosque 12, e
a entrada é franca. O vôlei de
praia a TV transmite todas as
partidas, e a página da CBV no
Facebook tem a transmissão
da quadra 1.
Foto: Gaspar Nóbrega/Inovafoto/CBV

Vários
jogos foram
disputados,
ontem,
na arena
montada
na Praia de
Itaúna, na
abertura da
temporada
de 2022
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Sousa faz ajustes para jogo de estreia
Time sertanejo começa amanhã sua caminhada em busca do título que deixou escapar na temporada passada
Fabiano Sousa

fabianogool@gmail.com

O Sousa finaliza, hoje, o seu trabalho de preparação no CT Edilsão,
para a estreia no Campeonato Paraibano. Com o jogo da primeira rodada
adiado, os comandados de Tardelly
Abrantes ganharam pelo menos mais
dois dias para ajustar os erros, com o
objetivo de iniciar a campanha com
o pé direito. O vice-campeão da temporada passada quer fazer da disputa do torneio mais uma possibilidade
de alcançar as primeiras colocações
da tabela, para conquistar acesso às
principais competições regionais e
nacionais, além de brigar pelo seu
terceiro título estadual na história.
Neste primeiro trimestre da temporada, o “Dinossauro” disputa além
do Campeonato Paraibano, a Copa do
Nordeste - maior torneio regional do
país. Na última rodada da competição, o clube amargou uma goleada
de 5 a 0 para o Fortaleza. Como teve
a sua partida da 3ª rodada com Sport

-PE adiada para a próxima terça-feira (8), na Ilha do Retiro, o alviverde
vai poder estrear no Campeonato Paraibano, neste fim de semana. Agora, com o foco na estreia, o treinador
Tardelly Abrantes acredita ter trabalhado pontualmente nas deficiências
do elenco para não repetir erros que
possam comprometer o resultado na
estreia do Certame Estadual.
“Trabalhamos durante a semana ainda sob o efeito da inesperada
goleada sofrida e que não estava em
nossos planos. E foi justamente para
corrigir os erros ocorridos na par-

tida em Fortaleza, que estamos focando nos treinos antes da estreia no
Campeonato Paraibano. Acredito que
eles não irão mais se repetir em nosso jogo contra o Auto Esporte. O objetivo é conseguir um bom resultado
para ganharmos mais confiança para
os próximos jogos nas duas competições ”, comentou.
No grupo A, com Atlético, Auto
Esporte, Botafogo e São Paulo Crystal, o “Dinossauro” estreia no Paraibano, neste sábado (5), às 16h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, contra
o Auto Esporte.
Foto: Jeffersonemmanoel/Sousa

Dia 8

vai acontecer o jogo
contra o Sport Recife, na
Ilha do Retiro, às 19h30,
pela terceira rodada
da Copa do Nordeste, a
segunda apresentação
consecutiva fora de casa

Jogadores do Sousa treinam
visando a estreia no
Campeonato Paraibano
amanhã contra o Auto Esporte

Jogos de INverno

Sabrina Cass vai mal no esqui estilo livre
Agência Estado

Foto: Wander Roberto/@ANOC

O Brasil fez, ontem, a
sua estreia nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim-2022, na China. No
esqui estilo livre moguls,
Sabrina Cass foi a primeira
atleta a defender o país na
história da prova e em sua
primeira descida classificatória, a atleta de 19 anos ficou em 21º lugar entre as
30 participantes. Ela volta
à pista no Parque de Neve
de Genting neste domingo-

A atleta
brasileira
ficou na
21a posição
entre as 30
participantes
e terá nova
chance no
domingo

para a segunda classificatória, em busca de uma vaga
na final.
Sabrina postou no início do dia que estava super
empolgada para a primeira
classificatória. Teve que segurar a ansiedade pois seria
apenas a 28ª atleta a descer o
percurso de 250 metros. Enquanto aguardava, viu americanas e japonesas dominarem o início da prova. Pouco
antes de sua vez, acompanhou a australiana Jakara
Anthony brilhar e assumir

a liderança com 83,75 pontos. Em sua descida, Sabrina
teve uma boa performance,
com manobras e aterrissagens limpas. Completou o
percurso em 32 segundos
e ficou momentaneamente
em 20º lugar, com 62,20 pontos. Como a francesa Perrine Laffont, que veio em seguida, recebeu a segunda
melhor nota do dia, a brasileira terminou a classificatória em 21º.
"Estou muito feliz. Graças a Deus que pude fazer

“

A gradeço a
todo mundo
que me ajudou
a chegar
neste ponto.
Ainda tem
outro dia de
classificação.
Tomara que eu
consiga fazer o
meu melhor
Sabrina Cass

uma boa descida Tive um
pouco de dificuldade saindo do primeiro salto, mas
estou feliz que consegui botar tudo junto. Agradeço a
todo mundo que me ajudou
a chegar neste ponto. Ainda
tem outro dia de classificação. Tomara que eu consiga
fazer o meu melhor", afirmou a brasileira em entrevista ao SporTV.
Apenas as 10 melhores
da prova avançaram direto para a primeira final da
modalidade. Outras 10 vagas serão definidas na segunda classificatória, que
vai ocorrer neste domingo,
às 7h (de Brasília). É nessa
prova que a brasileira espera melhorar o seu desempenho, que precisará ser perto de 70 pontos, e alcançar
a tão sonhada vaga à final.
Sabrina nasceu nos Estados Unidos, filha de pai
americano e mãe brasileira. Foi campeã mundial júnior de moguls pelos Estados Unidos em 2019 e,
desde que passou a competir pelo Brasil em 2021,
teve como principais resultados um nono lugar no
torneio internacional aberto em Idre Fiall, na Suécia,
e um 21º lugar na Copa do
Mundo de Deer Valley, em
solo americano.

Felipe
Gesteira

reporter@felipegesteira.com

A princesa
da bola
O sonho de Arturo era ter um filho para ensinálo a jogar futebol. Ele teve carreiras curtas como
profissional de campo e salão, mas na areia
chegou a ser reverenciado país afora. Ano após
ano era destaque nos estaduais. Onde quer que
jogasse, seu time era campeão. Venceu regionais,
encantou no torneio nacional e chegou até a
integrar a Seleção Brasileira de Beach Soccer. Hoje,
aposentado e pai de três filhas, é conhecido como
um dos melhores jogadores de futevôlei de toda a
orla paraibana.
O fato de só ter meninas em casa é motivo de
orgulho para Arturo. A zoeira fica por conta de seus
amigos boleiros. Ele diz que é a energia da casa,
pois até os filhotes dos periquitos nascem fêmeas,
e, rindo, rebate os comparsas dizendo que cada um
“faz o que mais gosta”.
Arturo nunca foi de defender equidade de
gênero, se brincar, sabe nem o que é isso. Assim
como todos de sua geração, foi criado nos moldes
de uma educação majoritariamente machista.
Apesar disso, é super paizão. Para ele não importa
se seus filhos são meninos ou meninas, pois a
vontade de ensinar a jogar bola é a mesma. Se o rei
e a rainha do futebol são ambos brasileiros, nada
impede que suas meninas dominem o campo com
maestria.
Sem forçar a barra, tentou ensinar futebol às
duas primeiras. Não rolou. A chama de uma filha
jogadora que parecia estar no fim reacendeu
como brasa de São João com a mais jovem. Os
olhos de Aninha brilhavam quando ela via, ao
lado do pai, o Flamengo entrar em campo. A mãe,
que preferia uma filha princesa a uma moleca
em campo poeirão, desconversava, dizendo que
a família toda era flamenguista mesmo, por isso
tanta empolgação. Mas Aninha não apenas torcia
pelo time em campo. Era quase partícipe, uma
coadjuvante que mandava vibração para os atletas
com seus próprios pés, reproduzindo e antecipando
diante da TV as jogadas, passes e chutes a gol mais
que certeiros.
Para tirar de tempo o “mau” gosto da menina, a
mãe matriculou a guria na aula de vôlei. Ela era tão
boa de bola que jogava bem de tudo, mas paixão
mesmo era pelo futebol. Sua mãe seguia cerceando,
com medo de que a filha não seguisse o caminho
de uma ‘princesa’. Proibiu até que o tio “comunista”
comprasse de presente uma camisa da Seleção
personalizada com o nome de Marta. Como pai,
Arturo fazia que não ouvia nada disso, comprava as
camisas da menina e pronto. E se não reclamava da
invenção da mãe nas aulas de vôlei, levava Aninha
para o futevôlei nos fins de semana. A menina nem
dez anos tinha, mas já dava show.
Na escola, todo mundo sabia quem jogava bola
de verdade. E foi justamente na escola que Aninha
despontou para a fama no futebol.
A equipe masculina de futebol de salão
enfrentava o colégio rival em um jogo amistoso,
preparatório para os Jogos Escolares. De amistoso
não tinha nada, pois contra rival todo jogo é de
vida ou morte. Também não valia nada, mas valia
muito para a confiança dos pequenos atletas e
para abalar o moral dos adversários. O principal
jogador do time se machucou minutos antes da
partida, ainda no aquecimento. Muito esperto, o
técnico mandou chamar Aninha. Conversou com
o treinador adversário e argumentou que seria só
para completar o elenco, que ela ficaria no banco
e que, mesmo que entrasse, “por que ter medo de
uma menina?”.
Na metade da disputa, jogo duro, empatado,
o professor coloca Aninha. Era visível o sorriso no
rosto dos colegas dela e dos alunos da escola,
que a conheciam. Um sorriso como o do torcedor
brasileiro que acompanhava Ayrton Senna numa
corrida difícil e percebia o começo de chuva na
pista. Sorriso confiante, que antecede a vitória.
Aninha, por outro lado, nem sorria. Estava
determinada a destruir em campo e assim o fez. Deu
caneta, assistência, passe em profundidade. Fez gol
de letra e até de bicicleta. Em casa, minutos após a
vitória, os pais de Aninha recebiam via WhatsApp o
vídeo da menina com os melhores lances da partida
e, ao final, dela sendo carregada e jogada para
cima pelos meninos. Naquela hora de almoço, mãe
e pai se desmancharam em sorrisos.
Colunista colaborador
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demissão de sylvinho

Corinthians busca um novo técnico
Técnico cai após derrota de 2 a 1 para o Santos pelo Campeonato Paulista, depois de oito meses no comando
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Agência Estado

Sylvinho deixou o comando do Corinthians no
início da madrugada dessa
quinta-feira. O treinador não
resistiu à derrota de virada,
por 2 a 1, diante do Santos,
na Neo Química Arena, pelo
Campeonato Paulista. Sylvinho foi fortemente criticado
pela torcida nos minutos finais do clássico, principalmente após a consolidação
da virada santista.
“Após o jogo, nos reunimos no vestiário com a
diretoria do futebol e entendemos ser o momento
de interromper o trabalho
do nosso treinador. E o momento de fazermos uma
correção de rota”, afirmou o
presidente do Corinthians,
Duílio Monteiro, em pronunciamento minutos depois do clássico.
Ele agradeceu pelo trabalho realizado por Sylvinho e
avisou que o nome do futuro treinador começou a ser
definido já nessa quinta-feira. “Aproveito para agradecer todo o empenho, trabalho e dedicação do Sylvinho
e de toda a sua comissão técnica”, declarou Duílio.
Questionado ao longo da
temporada 2021, Sylvinho
se manteve no cargo para a
atual temporada, mas teve
pouco tempo para mostrar
serviço. Com uma derrota
(para o Santos), um empate (com a Ferroviária) e uma
vitória (diante do Santo An-

Al Jazira goleia na estreia
do Mundial de Clubes

Sylvinho já vinha sendo bastante criticado desde o Campeonato Brasileiro do ano passado

48,06%
foi o
aproveitamento do
técnico Sylvinho
no comando do
Corinthians com
16 vitórias, 14
empates e 13
derrotas

dré), a pressão sobre o treinador aumentou diante da forte reação da torcida na noite
dessa quarta.
Sylvinho chegou ao Corinthians em maio do ano
passado para substituir Vagner Mancini. Com 47 anos, o
treinador vinha de seu primeiro trabalho ocupando
esta função. No Lyon, ficou
poucos meses. No comando
técnico da equipe corintiana, Sylvinho somou 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas
em 43 partidas, num aproveitamento total de 48,06% dos
pontos disputados.
Depois da derrota para
o Santos, a principal torcida
organizada do Corinthians
planejava um protesto con-

tra o treinador em frente ao
CT Joaquim Grava. Sylvinho iniciou 2022 sabendo da
dura missão de convencer os
torcedores e esperava ter fôlego no Estadual para garantir a permanência para a sequência da temporada, que
terá ainda a disputa da Copa
Libertadores.
Diante da saída do treinador, o Corinthians agora se volta na busca por um
novo nome para o comando técnico. Com forte investimento em jogadores experientes, a torcida espera
que o perfil seja mantido na
busca por um treinador. Recentemente, Jorge Jesus, exFlamengo e Benfica, foi especulado no clube.

Troca de treinadores agora sem restrições
Gonçalo Júnior
Agência Estado

Por unanimidade, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro decidiram acabar com a regra que limitava
o número de trocas de treinadores durante o torneio.
A medida foi aprovada no
Conselho Técnico dos clubes
nessa quarta-feira, em evento virtual, e já valerá para a
edição deste ano.
A CBF propôs no ano passado um limite de troca de

Curtas

técnicos na Série A. Os clubes
só poderiam demitir uma
vez o treinador para contratar outro. Caso uma equipe
demitisse o treinador pela
segunda vez, ela só poderia
efetivar no cargo um funcionário do clube com no mínimo seis meses de casa, como
o treinador das categorias de
base, por exemplo.
A medida surtiu efeito apenas imediato. O número de demissões caiu ligeiramente. Por outro lado,
vários casos de demissão

foram apresentados oficialmente como uma saída
em comum acordo, situação que não era restringida
pela CBF. No Brasileirão de
2020, quando ainda não havia a medida de restrição,
foram realizadas 26 trocas
de treinador. Em 2021, ao
todo, 20 mudanças foram
concretizadas.
Julio Casares, presidente
do São Paulo, afirmou que a
ideia não funcionou. “O clube deve ter liberdade. É uma
questão de mercado e libera-

lidade profissional das partes. Quem regula deve ser
o mercado”, afirmou o dirigente ao Estadão.
Marcelo Paz, mandatário
do Fortaleza, adota raciocínio semelhante. “A regra não
diminuiu o número de demissões e criou o expediente do ‘comum acordo’, algo
questionável. Estamos no livre mercado. Os clubes precisam de liberdade para contratar e demitir e arcar com o
ônus das mudanças. Não deveria ter mudado”, afirma.

O Mundial de Clubes dos Emirados Árabes
Unidos começou, ontem, com muitos gols e nenhuma
surpresa. Representante do país-sede, o Al Jazira
não encontrou dificuldades para passar pelo Pirae,
time semiamador do Taiti, com goleada por 4 a 1 no
Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dabi O time
da casa ainda teve três gols anulados pelo VAR.
Com o resultado, o primeiro adversário do
Chelsea no Mundial de Clubes será um rival árabe,
já que o Al Jazira vai enfrentar o Al Hilal, da Arábia
Saudita, na próxima fase. Quem ganhar encara o
campeão europeu por vaga na decisão.
Já o Palmeiras registrou um caso de covid-19 na
delegação que está em Abu Dabi para a disputa do
Mundial de Clubes. Vinícius Silvestre teve resultado
positivo no teste realizado na chegada à capital
dos Emirados Árabes. Ele está sem sintomas e
foi isolado no hotel. O time estreia no torneio na
próxima terça-feira, às 13h30 (de Brasília) contra
Monterrey ou Al Ahly.
Foto: Divulgação/OrganizadasBrasil

Facção Jovem do Campinense também foi punida pelo MP

Torcidas organizadas de
Galo e Raposa são punidas
O Ministério Público, por intermédio do coordenador da Comissão Permanente de Prevenção
e Combate à Violência nos Estádios, procurador
Valberto Cosme de Lira, conforme portaria 360/2011,
de 28 de fevereiro de 2011, decidiu aplicar, como
medida cautelar, após uma longa exposição de
motivos relativos à confusão verificada durante o
jogo Campinense x Bahia, pela Copa do Nordeste,
a medida educativa de suspensão às entidades
“Grêmio Recreativo Torcida Organizada Jovem do
Galo” e “Grêmio Recreativo Sociocultural Torcida
Organizada Facção Jovem, consistente no banimento temporário dos estádios em o território nacional,
nos dias de jogos, pelo período de um ano.
Foto: Divulgação/OrganizadasBrasil

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Torcida Organizada do Galo está banida dos estádios

Comitê Paralímpico premia
os melhores atletas de 2021

Dirigentes da CBF e dos
clubes das Séries A e B
entraram num acordo e a
mudança de técnicos não
segue mais a regra anterior
que limitava a troca

A 10a edição do Prêmio Paralímpicos vai acontecer entre os dias 8 e 9 deste mês no São Paulo
Expo, na capital paulista. O evento é idealizado
e organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e tem o objetivo de homenagear os melhores
atletas da temporada 2021. No primeiro dia de
premiação, 8, serão anunciados os atletas vencedores em 24 modalidades. Os troféus entregues
serão para atletas das modalidades: atletismo,
badminton, basquete em CR, bocha, canoagem,
ciclismo, esgrima em CR, esportes de inverno,
futebol de cegos, futebol de PC, goalball, halterofilismo, hipismo, judô, natação, remo, rúgbi em
CR, taekwondo, tênis de mesa, tênis em CR, tiro
com arco, tiro esportivo, triatlo e vôlei sentado. O
evento poderá ser vista pelo Facebook e YouTube
do CPB, a partir das 19h.
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Cemitério em JP continua interditado
Moradores de Valentina e Muçumago reclamam de abandono e pedem a recuperação do São Sebastião
Fotos: Marcos Russo

Juliana Cavalcanti

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

O Cemitério São Sebastião,
localizado no Bairro de
Muçumago, foi inaugurado
em 1951 e, como aparece
nestas fotos de anos recentes, sempre sofreu com o
problema das inundações
provocadas pelas chuvas

Insegurança e falta de informações aos visitantes
O comerciante Milton Rocha é um
dos moradores mais antigos no bairro
Muçumago e vende móveis em frente ao cemitério. Ele conta que recebe
pessoas de vários bairros e de outras
cidades em sua loja. Todas perguntam o porquê do abandono do São
Sebastião. “As pessoas chegam pedindo informações para saber sobre
o fechamento. Já chegou gente querendo fazer visita e reclamando porque lá não tem ninguém para dar informações. Acho muito difícil mudar
essa situação”, descreve.
Há 30 anos, ele mora próximo ao
cemitério e há mais de dez o problema é o mesmo. Ele afirma que os moradores da área há anos são revoltados com a situação. Além disso, existe
um outro agravante que é a insegurança, especialmente durante a noite,
já que, segundo ele, não tem ilumina-

ção no cemitério. “Há muitos assaltos à noite”.
O local segue interditado e o último túmulo presente é um mausoléu
de uma família, cujo último integrante foi ali sepultado em 2009. Desde
aquele ano, o São Sebastião parou de
fazer enterros.
Milton Rocha e alguns moradores
lamentam o abandono e pedem que
ele seja melhor zelado. “Eles já deveriam ter chegado e reformado, porque
esse cemitério fica em uma principal,
onde passam pessoas do bairro, de
outras partes da cidade ou vem gente de todo o estado para João Pessoa”,
observa o comerciante.
A Divisão de Cemitérios mantém
um zelador no local para a manutenção e não existe mais administrador
no São Sebastião. O horário disponível para visitas informado pelo ór-

Aforismo

gão é das 7h às 11h e das 13h às 17h.
“Ninguém faz nada por esse cemitério, porque ele é totalmente abandonado. Quem passa, olha e percebe que
não funciona”, pontua Milton Rocha.
Mesmo aberto para a visitação,
o local não recebe mais corpos nem
faz velórios, resumindo o espaço é
um pátio pouco visitado pelas famílias. Hoje é um cenário diferente de antes quando ele era frequentemente aberto e a capela ainda não
havia sido desativada, e recebia as
pessoas para a missa.
Thainá e Milton compreendem
que a situação atual é de desrespeito
com os mortos, familiares e moradores do bairro, pois há muito tempo o
cemitério não tem mais condições de
ser mantido do jeito que está.
De acordo com o chefe da Divisão de Cemitérios, Williames Viana,

raramente uma ou duas pessoas pedem para entrar para observar alguma cova, deixar flores ou fazer orações. Antigamente, eram cerca de cem
corpos enterrados no local, contando
com os de caráter rotativo, cuja saída
não prevê indenização, pois são pessoas que foram enterradas e a família
não voltou mais.
Williames Viana ressalta que
faltam aproximadamente cinco túmulos que são de uma mesma família para serem desapropriados,
mas que já foram notificados para o
acordo de doação. Os corpos foram
retirados de Muçumago e seguiram
para o Parque das Acácias e Jardim
Mangabeira. “A maioria das covas
já foi desapropriada e com as famílias esse foi um processo tranquilo. A pretensão é de que os túmulos atuais sejam derrubados”, prevê.

Obituário
Foto: Reprodução

“É decerto medonho viver
quando não se quer, mas seria
ainda mais pavoroso ser
imortal quando se quer morrer.”

Foto: Pensador

João Pessoa possui seis cemitérios públicos e cinco estão em pleno
funcionamento. O único interditado é o Cemitério São Sebastião, localizado na rua principal do bairro
Muçumago. Ele apresenta diversos
problemas que impedem o seu funcionamento e que já são conhecidos
pelos moradores da região, como os
alagamentos constantes nos períodos de chuva, agravados nos últimos 15 anos.
O equipamento é administrado
pela Divisão de Cemitérios da Secretaria do Desenvolvimento Urbano (Sedurb), da Prefeitura de João
Pessoa (PMJP), e há anos está interditado, mas não está fechado, já que
em alguns dias da semana recebe
visitantes.
Apesar dos seus vários problemas, a população local não deseja
que ele seja totalmente desativado,
mas que fosse melhor organizado
para que os futuros sepultamentos
sejam dignos. Os moradores relatam que já fizeram várias denúncias
ao longo desses anos e que há mais
de 15 os transtornos danificam a sua
estrutura, tornando necessária sua
interdição e recuperação.
São portas danificadas, paredes
escurecidas devido ao excesso de
umidade, capela fechada e isolada
por estar praticamente destruída,
sala de velório inutilizável e túmulos identificados por uma cruz ou
jazigos cujos nomes quase não são
vistos. A maior parte das covas está
vazia, pois os corpos foram retirados
pela Prefeitura que, há cerca de dez
anos, anunciou a pretensão de realizar uma reforma no cemitério.
Os enterros de moradores da
região tiveram que ser transferidos
para outros cemitérios pessoenses.
As chuvas inundam o local, deixando-o alagado por períodos de até
dois meses. As chuvas intensas provocam o represamento de água, cobrindo parte das paredes e deixando
alguns túmulos debaixo d’água. O
cemitério está em um local mais baixo e com vários tipos de edificações
no seu entorno. Ele está em uma
área urbana, com residências, igreja,
posto de gasolina e vários tipos de
estabelecimentos comerciais.
“Esse cemitério foi feito em 1951
e, na realidade, não tinha condições
técnicas de ser feito, porque o terreno era muito baixo e ainda não
existia a avenida em frente. Quando
fizeram a avenida, a via subiu e o cemitério ficou mais baixo”, esclarece
o chefe da Divisão de Cemitérios da
Sedurb, Williames Viana. Antes da
interdição, a PMJP já recomendava
aos moradores que procurassem
outros cemitérios para os enterros.
Hoje algumas pessoas vão raramente ao local para deixar flores e fazer
orações.
A motorista de aplicativo Thainá
Larissa desde criança mora com a família na avenida principal onde está
o cemitério. Ela conta que o São Sebastião é um espaço muito conhecido pelos moradores, porém, de forma negativa, já que muitos o tratam
como um local sujo e sem perspectiva de melhora. “Acompanhei muitas das histórias de alagamentos. É
um problema histórico”, conta.
Thainá revela que sempre foi
curiosa para saber se a situação do
Cemitério São Sebastião iria realmente melhorar, mas entende que
ele não tem condições de manterse ali diante de tantos alagamentos.
“Meu pai brinca que a pessoa morre duas vezes naquele cemitério. A
segunda vez pelo alagamento. Há
mais de 15 anos isso acontece. Eu tinha 10 anos e já ouvia reclamações”,
lamenta.

(Georg Lichtenberg)

Mortes na História
211 — Septimio Severo, imperador romano
708 — Papa Sisínio
1853 — Maria Amélia de Bragança, princesa do Brasil
1983 — Karen Carpenter, cantora norte-americana
1997 — Paulo Francis, jornalista e escritor brasileiro
2000 — Marcos Veloso, fotógrafo (PB)
2004 — Hilda Hilst,
poetisa, escritora e dramaturga brasileira
2011 — Ivan Tomaz da Silva,
radiojornalista e locutor esportivo (PB)
2011 — Joselito Pereira de Lucena (Zelito),
radialista, disc-jóquei, discotecário, radioator,
comentarista e noticiarista esportivo (PB)
2016 — Fernando Heleno Duarte, radialista, professor,
advogado e auditor fiscal (PB)
2017 — José Marcos Navarro Serrano,
procurador de Justiça (PB)
2020 — Asa Branca,
locutor de rodeios e cantor brasileiro

Eliezer Rolim
2/2/2022 – Aos 61 anos, em João Pessoa (PB), em
decorrência da Covid-19. Ator, diretor, cineasta,
teatrólogo e roteirista paraibano, natural de
Cajazeiras, município do Sertão da Paraíba. Formouse em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade
Federal da Paraíba (UFPB), em 1986, com mestrado
(2001) e doutorado em Artes Cênicas pela Universidade Federal da
Bahia (UFBA) e pela École Nationale de Architeture de Grenoble, na
França (2013), respectivamente. No cinema, recebeu diversos prêmio
e ganhou destaque com ‘Eu Sou o Servo’, ‘O Sonho de Inacim’ e
‘Beiço de Estrada’. No teatro, também foi premiado, com destaque
‘Anjos de Augusto’ e ‘Como Nasce um Cabra da Peste’.
Foto: Paulo Filgueiras

Vilma Guimarães Rosa Reeves
30/1/2022 – Aos 90 anos, no Rio de Janeiro (RJ),
de um infarto e em decorrência de complicações
da diabetes. Escritora era filha do escritor João
Guimarães Rosa, que morreu em 19 de novembro
de 1967. Nascida em 5 de junho 1931, em Itaguara,
Região Metropolitana de Belo Horizonte, ela era
a filha mais velha do primeiro casamento de Guimarães Rosa com
Lígia Cabral Pena. Sua única irmã, Agnes Guimarães Rosa, morreu
aos 82 anos em 2016. É autora de oito livros.
Foto: Estevam Avellar

Isaac Bardavid
1º/2/2022 – Aos 90 anos, no Rio de Janeiro (RJ), devido
a problemas respiratórios. Ator e dublador. Sua voz
ficou muito conhecida ao dublar personagens como
Wolverine, Freddy Krueger, Tigrão do ‘Usinho Pooh’,
Robotnik do ‘Sonic’ e Esqueleto do ‘He-man’. Fez
dezenas de novelas em mais de 50 anos de carreira,
como ‘Irmãos Coragem’ (Beato Zacarias), ‘Escrava Isaura’ (Seu Chico),
‘O cravo e a rosa’ (Felisberto), ‘Eterna magia’ (Zequinha) e ‘Além do

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00002/2022
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00002/2022, DO TIPO MENOR
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de um Trator Agrícola, uma Grade Aradora e uma
Carreta Agrícola Basculante Hidráulica, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura
do Município de Alagoa Grande, no dia 17/02/2022 às 08:30 horas, horário de Brasília – DF, no
site: www.bnc.org.br.
O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Alagoa Grande, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail:
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 16/02/2022. O edital pode ser adquirido também através
do Portal da Transparência do Município, no site do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e
no site www.bnc.org.br.
Alagoa Grande(PB), 3 de fevereiro de 2022.
ANTONIO SOARES DE LIMA
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2022
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2022, com base no Parecer da Comissão Permanente de
Licitação do Município e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Art. 25, Inciso
II, combinado com o Art. 13, Incisos III e V, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, em favor da
empresa JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ nº 11.663.900/0001-35.
OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria e
Assessoria Jurídica com notória especialização, para atender o Município de Alagoa Grande.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).
VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.
Alagoa Grande(PB), 3 de fevereiro de 2022.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 09/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ nº
11.663.900/0001-35.
OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria e
Assessoria Jurídica com notória especialização, para atender o Município de Alagoa Grande.
VAOR MENSAL: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).
VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.
Alagoa Grande(PB), 3 de fevereiro de 2022.
ANTONIO DA SIVA SOBRINHO
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 04/2022
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA – ME, CNPJ nº 20.335.256/0001-67.
OBJETO: Aquisição de combustíveis e derivados, para abastecimento da frota de veículos da
Prefeitura de Alagoa Grande, e veículos locados.
VALOR TOTAL: R$ 57.342,00 (Cinquenta e sete mil trezentos e quarenta e dois reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, QSE, PBF, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 17/01/2022 a 31/12/2022.
Alagoa Grande(PB), 17 de janeiro de 2022.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 07/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS
EIRELI, CNPJ nº 23.708.247/0001-62.
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, para atender as necessidades das
diversas secretarias do Município de Alagoa Grande.
VALOR TOTAL: R$ 393.757,81 (Trezentos e noventa e três mil setecentos e cinquenta e sete
reais e oitenta e um centavos).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, EJA, QSE, PDE, PDDE, MDE, PROGRAMA BRASIL
ALFABETIZADO, IGDBF, IGDSUAS, API, PROJOVEM, SCFV, CREAS, PETI, PAIF, CRAS, PBF,
FPM, ICMS e DIVERSOS, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/12/2022.
Alagoa Grande(PB), 01 de fevereiro de 2022.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
Extrato do Termo Aditivo n.º 05 ao Contrato nº 23/2020 – Processo: 006/2020, Tomada de Preços nº 002/2020 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e CONSTRUTORA
GURGEL SOARES LTDA. Objeto: Prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias a vigência do contrato,
a partir do dia 08/02/2022.
Alagoa Grande(PB), 3 de fevereiro de 2022.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGÃO – I ETAPA – NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB.
LICITANTES HABILITADOS: APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ:
08.317.848/0001-50; E.P.S. SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 34.235.824/0001-62;
FM SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.658.568/0001-62; MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.127.470/0001-86; POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - CNPJ: 08.438.654/0001-03; PR CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 36.121.012/0001-11;
R F ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 30.083.868/0001-63; TORRES CONSTRUCOES LTDA - CNPJ:
14.313.165/0001-28, por atender a todos os requisitos do presente edital.
LICITANTES INABILITADOS: B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 29.842.086/000181; por não atender ao item 9.4.2 do Edital; CONSTRUTORA APODI EIRELI - CNPJ:
17.620.703/0001-15; por não atender ao item 9.3 alínea g) do Edital.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia
15/02/2022, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa
Nova - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: pmanlicita@gmail.com.
Alagoa Nova - PB, 03 de Fevereiro de 2022
EDNALVA IMPERIANO DOS SANTOS GOMES
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00015/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00015/2022,
que objetiva: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA
SECRETARIA DE SAÚDE –SESAU; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o
seu objeto a: KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS - R$ 6.000,00.
Alcantil - PB, 25 de Janeiro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00016/2022
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 DV00016/2022,
que objetiva: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO
MELHOR EM CASA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a:
GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA - R$ 4.800,00.
Alcantil - PB, 27 de Janeiro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO
MELHOR EM CASA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00016/2022. DOTAÇÃO:
FUNDO MUN. DE SAÚDE – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE
– OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA FISICA 3.3.90.36.00.00 FUNDO MUN. DE SAÚDE –
DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SO SUS – OUTROS SERVIÇOS
DE TERC. PESSOA FISICA 3.3.90.36.00.00. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00016/2022 - 27.01.22
- GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA - R$ 4.800,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE –SESAU. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00015/2022.
DOTAÇÃO: FUNDO MUN. DE SAÚDE – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE
SAÚDE – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00. VIGÊNCIA: até o final
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT
Nº 00015/2022 - 25.01.22 - KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS - R$ 6.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00061/2021. OBJETO: Aquisição de forma parcelada de
materiais médicos hospitalares diversos, destinados a esta Prefeitura. NOTIFICAÇÃO: Convocamos
as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações posteriores: Jm Comercio e Representacao Eireli - CNPJ 26.690.173/0001-72. M &
R Comercio Eireli - CNPJ 17.290.835/0001-26. Moderna Hospitalar Comercio de Materiais Medicos
e Ortopedicos Ltda - CNPJ 38.827.087/0001-48. Odontomaster Comercio de Produtos para Saude
Eireli - CNPJ 27.029.083/0001-06. Odontomed Medicamentos e Material Medico Hospitalar Ltda
- CNPJ 37.029.855/0001-55. Pro Laboratorio Comercio e Equipamentos para Laboratorios Eireli CNPJ 19.036.846/0001-00. Vida Naturalis Comercio Atacadista Ltda - CNPJ 33.511.641/0001-60.
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99145-6044.
Araçagi - PB, 03 de Fevereiro de 2022
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Abertura da sessão pública:
08:30 horas do dia 18 de fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 08:45 horas do dia 18 de
fevereiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br; podendo ser
solicitado também pelo e-mail indicado.
Araruna - PB, 02 de fevereiro de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA
Pregoeiro Oficial

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 4 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, ÀS 09H DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças para máquinas
pesadas e realização de serviços mecânicos para reposição das mesmas. 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 10/08; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Araruna - PB, 03 de fevereiro de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Valdeci Sales, 579 - Centro - Areia de Baraunas - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Fevereiro de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE
COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL S–10), DESTINADO A FROTA QUE TENHA O PODER
EXECUTIVO A RESPONSABILIDADE PELO ABASTECIMENTO, ALÉM DOS FUNDOS MUNICIPAIS
DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. E-mail: licitacaoareiadebaraunas@gmail.com. Edital: http://areiadebaraunas.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br.
Areia de Baraunas - PB, 03 de Fevereiro de 2022
JOAO DE MELO ARAUJO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00005/2022
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 DP00005/2022,
que objetiva: Aquisição de materiais máscaras e medicamentos destinados a secretaria Municipal de
Saúde para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
causador da COVID–19, em caráter de urgência, de acordo com a Lei Federal nº 13.979 de 06 de
fevereiro de 2020 alterada, Medida Provisória nº 1.047/21convertida na Lei 14.217 de 13 de outubro
de 2021 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:
CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - R$ 6.220,00;
FARMAGUEDES COMÉRCIO. PROD. FARMACEUTICOS MÉD. HOSP. LTDA - R$ 7.577,50;
LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 4.494,00.
Assunção - PB, 01 de Fevereiro de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 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 convertida na Lei 14.217 de 13
de outubro de 2021 e o Decreto Municipal nº 001/2020 de 18 de março de 2020 Decreto Estadual
40.122 de 13 de março de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2022.
DOTAÇÃO: 02.080–SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE 02080.10.301.0500.2117
– MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID–2019; 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO;
3.3.90.30.00.02 MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL; FONTE DE RECURSO : 600 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal – Bloco Manut. Ações e Serv.
Públicos de Saúde FONTE DE RECURSO: 602 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal – Bloco Manut. ASPS – COVID–19 bojo da ação 21C0. FONTE DE RECURSO: 603 Transf.
Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal – Bloco ERSPS – COVID–19 bojo da ação 21C0..
VIGÊNCIA: até 27/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº
00006/2022 - 28.01.22 - LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ
43.463.126/0001-05 - R$ 43.500,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de materiais máscaras e medicamentos destinados a secretaria Municipal de
Saúde para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
causador da COVID–19, em caráter de urgência, de acordo com a Lei Federal nº 13.979 de 06 de
fevereiro de 2020 alterada, Medida Provisória nº 1.047/21, convertida na Lei 14.217 de 13 de outubro
de 2021 e o Decreto Municipal nº 001/2020 de 18 de março de 2020 Decreto Estadual 40.122 de 13
de março de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00005/2022. DOTAÇÃO:
02.080–SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE; 02080.10.122.0500.2023 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.90.30.00.99 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO;
02080.10.301.0500.2117 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID–2019; 3.3.90.30.00.01 MATERIAL DE CONSUMO–MEDICAMENTO.. VIGÊNCIA: até 01/07/2022. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00008/2022 - 01.02.22 - CIDALAB COMERCIO DE
ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ 10.833.520/0001-39 - R$ 6.220,00.
LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2022,
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa
especializada em construção civil, para construção e execução dos serviços de Pavimentação e
Drenagem no Perímetro Urbano, Município da Baía da Traição–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99301–0780.
E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201;
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.
Baia da Traição - PB, 03 de Fevereiro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00008/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00008/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PROFISSIONAIS
DE EDIÇÃO E FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, ACOMPANHAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICIPIO DE BELÉM/PB;
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: THIAGO DA COSTA LIRA
13715280476 - R$ 44.550,00.
Belém - PB, 01 de Fevereiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2022
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
IN00003/2022, que objetiva: CONSULTORIA ESPECIALIZADA PERMANENTE COM VISTAS AO
ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DA PARAÍBA 1º E 2º GRAUS, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO 1º E 2º
GRAUS, JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DA PARAÍBA 1º GRAU E JUSTIÇA FEDERAL DA 5º
REGIÃO 2º GRAU, TRIBUNAIS SUPERIORES NA CAPITAL FEDERAL, BRASÍLIA–DF, ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL,
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, A;
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CARLOS ALBERTO SILVA
DE MELO - R$ 60.500,00.
Belém - PB, 01 de Fevereiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00009/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00009/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RÁDIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022; RATIFICO
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALEX ANTONIO CARNEIRO DE
CARVALHO EIRELI - R$ 27.500,00.
Belém - PB, 02 de Fevereiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00010/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00010/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL
DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS
CONVÊNIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EPC – EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS
COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - R$ 38.500,00.
Belém - PB, 02 de Fevereiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL
DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS
CONVÊNIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00010/2022. DOTAÇÃO: 02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 43.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
44.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém
e: CT Nº 00041/2022 - 02.02.22 - EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS
COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - R$ 38.500,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RÁDIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. FUNDAMENTO
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00009/2022. DOTAÇÃO: 01.01 GABINETE DA PREFEITA
04.122.0021.2002 MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO (A) PREFEITO (A) 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00040/2022 - 02.02.22 - ALEX ANTONIO
CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI - R$ 27.500,00.

25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA PROCESSAMENTOS
DE DADOS DOS SISTEMAS CNES, SIHD, SIA, FPO,SIM E SINAN DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00007/2022. DOTAÇÃO: 01.01 FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
413.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 414.3.3.90.39.01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 600 TRANSFERENCIAS FUNDO
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 428.3.3.90.36.01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 429.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 621 TRANSFRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO ESTADUAL 436.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS – PESSOA FISICA 437.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE EM SAÚDE – MAC 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 460.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS – PESSOA FISICA 461.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00030/2022 - 01.02.22 - RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA
GOMES 07613033406 - R$ 27.500,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PROFISSIONAIS
DE EDIÇÃO E FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, ACOMPANHAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICIPIO DE BELÉM/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00008/2022. DOTAÇÃO: 02.01 SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 44.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0021.2007
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS 55.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 107.3.3.90.39.01 OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 05.01 SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO
27.812.0021.2026 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 185.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 06.01 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0021.2028 MANTER AS
ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
199.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 13.392.0247.2029
REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS 202.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS 212.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 08.01
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 MANTER AS ATIVIDADES
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS 242.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0468.2045 MANTER AS
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 500 RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS 301.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
JURIDICA 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 414.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA:
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de
Belém e: CT Nº 00031/2022 - 01.02.22 - THIAGO DA COSTA LIRA 13715280476 - R$ 44.550,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONSULTORIA ESPECIALIZADA PERMANENTE COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA 1º
E 2º GRAUS, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO 1º E 2º GRAUS, JUSTIÇA
FEDERAL DO ESTADO DA PARAÍBA 1º GRAU E JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO 2º GRAU,
TRIBUNAIS SUPERIORES NA CAPITAL FEDERAL, BRASÍLIA–DF, ACOMPANHAMENTO DE
PROCEDIMENTOS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, A. FUNDAMENTO
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2022. DOTAÇÃO: 02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 54.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS PESSOA FÍSICA 55.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00032/2022 - 01.02.22 - CARLOS ALBERTO SILVA DE
MELO - R$ 60.500,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER
A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2022. DOTAÇÃO: 02.04 SECRETARIA DE EDUCACAO 12.361.1001.2023
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 111.000000 RECEITAS DE
IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – EDUCACAO 212.3.3.90.30.00 MATERIAL
DE CONSUMO 12.361.1001.2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUDEB 30% 113.000000 TRANSFERENCIS DO FUNDEB 30% 234. 3.3.90.30.00 MATERIAL
DE CONSUMO 12.361.1001.2032 DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR
001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 267. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 122.000000
TRANSFRENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTA 268. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 08.244.1013.2204 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
CRIANÇA FELIZ 311.000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL– FNS 887. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.1014.2095 DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇOES PARA FAMILIAS CARENTES – SOPA E PÃO 001.000000 RECURSOS
ORDINÁRIOS 809. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 810. 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM
OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 08.244.2011.2089 MANUTENÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM – FMAS 001.000000 RECUIRSOS ORDINÁRIOS 788. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
BELEM 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE – APS 214.000000
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 483. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 484. 3.3.90.32.00 MATERIAL, BELM
OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE EBLEM 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 566.3.3.90.32.00
MATERIAL, BELM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 211.000000 RECEITAS DE
IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 565. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00023/2022 - 27.01.22 - JOELISSON CAVALCANTE DO
NASCIMENTO - R$ 213.610,50; CT Nº 00024/2022 - 27.01.22 - J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS
DESCARTAVEIS LTDA - R$ 40.778,50; CT Nº 00025/2022 - 27.01.22 - COSTA & OLIVEIRA
HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI - R$ 666.832,40; CT Nº 00026/2022 - 27.01.22 - ADEMIR
LOURENÇO DE AMORIM - ME - R$ 259.607,55; CT Nº 00027/2022 - 27.01.22 - C MENDES XAVIER
JUNIOR MAGAZINE - R$ 11.400,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00030/2021
Aos 01 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da
STTP nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019;
Decreto Municipal nº 4.422, de 22 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00030/2021 que objetiva o registro de preços para: Contratação
de empresa para aquisição de botas táticas, para atender as demandas da STTP; resolve registrar
o preço nos seguintes termos: - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA.
20.596.450/0001-04
Item(s): 1.
Valor: R$ 107.700,00
Campina Grande - PB, 03 de Fevereiro de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR
Diretor Superintendente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00002/2022
ERRATA
A Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB, mediante o Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria
nº 027/2022, de 03 de janeiro de 2022, torna público, para conhecimento e esclarecimento dos
interessados, que houve um EQUÍVOCO na data da sessão pública para o Pregão em epígrafe,
publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba do dia 29/01/2022, página 32 e no Jornal A União
do mesmo dia, na página 26, contendo a seguinte alteração: Onde se lê: [...] às 08:30 horas do dia
09 de Março de 2022; Leia-se: [...] às 08:30 horas do dia 09 de Fevereiro de 2022
Caraúbas – PB, 03 de fevereiro de 2022.
SONILDO HÓSTIO DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRENCIAL Nº 00004/2022
ERRATA
A Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB, mediante o Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria
nº 027/2022, de 03 de janeiro de 2022, torna público, para conhecimento e esclarecimento dos
interessados, que houve um EQUÍVOCO no número do Pregão em epígrafe, publicado no Diário
Oficial do Estado da Paraíba do dia 02/02/2022, página 46 e no Jornal A União do mesmo dia, na
página 34, contendo a seguinte alteração: Onde se lê: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022;
Leia-se: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022.
Caraúbas – PB, 03 de fevereiro de 2022.
SONILDO HÓSTIO DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO
DE ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:
ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE
PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU
A DISPOSIÇÃO DA ATIVIDADE PÚBLICA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE CONCEIÇÃO – PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais
apontam como proponente(s) vencedor(es):
- VALDEMIRO TAVARES LUCENA - CNPJ: 05.988.476/0001-04 - Valor - R$ 2.562.667,70;
- POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA -CNPJ: 35.419.936/0001-36 - Valor - R$ 856.865,00;
Publique-se e cumpra-se.
Conceição - PB, 24 de janeiro de 2022.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional
TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS
DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS
DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU
A DISPOSIÇÃO DA ATIVIDADE PÚBLICA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE CONCEIÇÃO – PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais
apontam como proponente(s) vencedor(es):
- VALDEMIRO TAVARES LUCENA - CNPJ: 05.988.476/0001-04 - Valor - R$ 2.562.667,70;
- POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - CNPJ: 35.419.936/0001-36 - Valor - R$ 856.865,00;
Publique-se e cumpra-se.
Conceição - PB, 24 de Janeiro de 2022.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0014/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO COVID-19 (DO TIPO SWAB DE
NASOFARINGE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E ÓRGÃOS
VISANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/
PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 04/02/2022,
ÀS 09H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 10/02/2022, ÀS
08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/02/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE
DISPUTA DE PREÇOS: 10/02/2022 ÀS 09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER
OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E
HTTP://CONCEICAO.PB.GOV.BR/ACESSO-A-INFORMACAO/LICITACOES.
CONCEIÇÃO/PB, 03 DE FEVEREIRO DE 2022.
MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA
Secretária Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
A prefeitura Municipal de Conceição - PB através da Pregoeira informa aos interessados que o
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 00011/2022, que tem por objeto: “AQUISIÇÃO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS,
ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO – PB”, prevista para
o dia 07 de fevereiro de 2022 as 09:00h, SUSPENSA para adequação de termo de referência. Na
oportunidade estaremos fazendo alterações e assim que possível disponibilizaremos uma nova data
para licitação. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail: licitacao@conceicao.pb.gov.br.
Conceição – PB, 03 de fevereiro de 2022.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB
EXTRATO DE RESULTADO DO JULGAMENTO
DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Conceição/PB, torna público para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 00001/2022
o Resultado do Julgamento das Propostas de Preços da referida licitação, que tem como objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB – TERMO DE CONVÊNIO Nº 0140/2021/ESTADO DA PARAÍBA.
Considerações da Comissão: Licitantes Classificados por cumprirem as exigências do edital:
1 – CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI - CNPJ: 18.578.731/0001-84, VALOR: 206.860,56.
Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI,
CNPJ 18.578.731/0001-84 - Valor: R$ 206.860,56 (duzentos e seis mil oitocentos e sessenta reais
e cinquenta e seis centavos). Informa ainda aos licitantes que as documentações estão a disposição dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo
recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores informações
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Capitão João Miguel - Centro
Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, no horário 08h00min as 12h00min dos
dias úteis. Telefone: (83) 3453-2486.
Conceição, 03 de janeiro de 2022.
FRANCISCO EDIVAN CIRILO VIEIRA
Presidente da Comissão/Suplente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO DO JULGAMENTO
DE PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Conceição/PB, torna público para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 00001/2022
o Resultado do Julgamento das Propostas de Preços da referida licitação, que tem como objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB – TERMO DE CONVÊNIO Nº 0140/2021/ESTADO DA PARAÍBA.
Considerações da Comissão: Licitantes Classificados por cumprirem as exigências do edital:
1 – CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI - CNPJ: 18.578.731/0001-84, VALOR: 206.860,56.
Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI,
CNPJ 18.578.731/0001-84 - Valor: R$ 206.860,56 (duzentos e seis mil oitocentos e sessenta reais
e cinquenta e seis centavos). Informa ainda aos licitantes que as documentações estão a disposição dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo
recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores informações
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Capitão João Miguel - Centro
Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, no horário 08h00min as 12h00min dos
dias úteis. Telefone: (83) 3453-2486.
Conceição, 03 de janeiro de 2022.
FRANCISCO EDIVAN CIRILO VIEIRA
Presidente da Comissão/Suplente
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para conhecimentos dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 001/2022.
Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de pavimentação
em paralelepípedo das seguintes ruas: Projetada (Bairro Mão D´água), Rua Virgulino da Silva
(Estaca 0 a Estaca 10), Rua Virgulino da Silva (Estaca 10 a Estaca 17), no município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos. Contrato de repasse 1073602-18/2020-CAIXA.
Licitantes habilitados: Covale Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 11.170.603/0001-58; Ranulfo
Tomaz Da Silva-ME (Rts Engenharia, CNPJ: 04.672.369/0001-00; Motiva Construções e Serviços
Eireli, CNPJ: 31.381.604/0001-59; B & F Edificare Engenharia Ltda, CNPJ: 29.842.086/0001-81;
Inprel Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 03.757.786/0001-84; Spx Construções e Serviços Eireli,
CNPJ: 43.339.438/0001-01; Somos Construções Eireli, CNPJ: 35.042.630/0001-03; R.F Engenharia
Eireli, CNPJ: 30.083.868/0001-63; Lucrenato Ramalho Leite Junior Eireli, CNPJ: 26.916.688/000148; FJ Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 20.284.072/0001-15; Jhonatan Andrade da Silva Eireli,
CNPJ: 34.955.075/0001-48; CL Construções e Serviços Ltda, CNPJ: 09.335.002/0001-06; Sabugi
Construções Eireli, CNPJ: 42.354.190/0001-95; ID Construtora Ltda, CNPJ: 44.105.908/0001-35.
Licitantes inabilitados:R. Texeira Lima Neto Eireli, CNPJ: 28.626.945/0001-32 (Motivo: Não atendeu o item 8.4 letra “a”); JMR Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 08.686.945/0001-10 (Motivo:
Não atendeu os itens 8.4 letra “b”); Mendonça e Silva Construções e Locações Ltda, CNPJ:
31.094.999/0001-09 (Motivo: Não atendeu o item 8.4 letra “b”, item 8.5 letra “d”, item 8.10 letra “i”).
Notificação dos licitantes: O Presidente da CPL convida todos os interessados para participarem da
Sessão pública para abertura dos envelopes proposta de preços dos licitantes habilitados, que será
às 08h:00min (oito horas) do dia 14/02/2022 (Mesmo local da 1º Sessão). Cópia da ata e demais
peças: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. E-mail da CPL só para recebimentos
de recursos: coremascpl.recurso@gmail.com.
Coremas-PB, 03 de fevereiro de 2022.
Francielho Alves Barreto
Presidente da CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para conhecimentos dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº
002/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de
pavimentação em paralelepípedo das ruas: Rua Miguel Andrade de Lacerda, Travessa Monoel
Ferreira Cavalcante, Travessa Miguel Andrade de Lacerda, todas na cidade de Coremas-PB, Diogo
para UBS (Parte 2) na cidade de Coremas-PB, Travessa Oficial de Justiça Vicente Gregório de
Andrade, na cidade de Coremas-PB. Licitantes habilitados: Covale Construções e Serviços Eireli,
CNPJ: 11.170.603/0001-58; Ranulfo Tomaz da Silva-ME (Rts Engenharia, CNPJ: 04.672.369/000100; Motiva Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 31.381.604/0001-59; B & F Edificare Engenharia
Ltda, CNPJ: 29.842.086/0001-81; Inprel Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 03.757.786/0001-84;
Spx Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 43.339.438/0001-01; Somos Construções Eireli, CNPJ:
35.042.630/0001-03; R.F Engenharia Eireli, CNPJ: 30.083.868/0001-63; Lucrenato Ramalho Leite
Junior Eireli, CNPJ: 26.916.688/0001-48; FJ Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 20.284.072/000115; Jhonatan Andrade da Silva Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48; Sabugi Construções Eireli, CNPJ:
42.354.190/0001-95; ID Construtora Ltda, CNPJ: 44.105.908/0001-35. Licitantes inabilitados: R.
Texeira Lima Neto Eireli, CNPJ: 28.626.945/0001-32 (Motivo: Não atendeu o item 8.4 letra “a”);
JMR Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 08.686.945/0001-10 (Motivo: Não atendeu os itens 8.4
letra “b”); Mendonça e Silva Construções e Locações Ltda, CNPJ: 31.094.999/0001-09 (Motivo: Não
atendeu o item 8.4 letra “b”, item 8.5 letra “d”, item 8.10 letra “i”); CL Construções e Serviços Ltda,
CNPJ: 09.335.002/0001-06 (Motivo: Não atendeu todos os itens (dentro do envelope de habilitação
constava sua proposta de preços). Notificação dos licitantes: O Presidente da CPL convida todos os
interessados para participarem da Sessão pública para abertura dos envelopes proposta de preços
dos licitantes habilitados, que será às 10h:00min (dez horas) do dia 14/02/2022 (Mesmo local da
1º Sessão). Cópia da ata e demais peças: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos.
E-mail da CPL só para recebimentos de recursos: coremascpl.recurso@gmail.com.
Coremas-PB, 03 de fevereiro de 2022.
Francielho Alves Barreto
Presidente da CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE ERRATA DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 002/2021
A Comissão Permanente de Licitação, vem apresentar ERRATA do resultado do julgamento da
fase inicial (habilitação) da Tomada de Preço nº 002/2021.
Onde se lia:
Empresa

CNPJ

ITENS

17.620.703/0001-15

Atendeu aos pré-requisitos do Edital

Coen Engenharia

09.084.396/0001-77

8.11 e 8.12

Antunes Engenharia

22.455.563/0001-07

8.11

Construtora CTM

35.590.090/0001-00

8.8 e 8.11

Duarte Martins Const.

42.733.975/0001-79

8.11

Moura e Andrade Con

18.127.470/0001-86

8.11

Quality Construções

26.183.729/0001-34

8.11

A.S. Construções

33.506.391/0001-70

8.11

D2R3 Serv. Constru

32.666.677/0001-50

8.11

GPS Gerenciamento

12.350.951/0001-70

8.11

CNPJ

ITENS

Construtora Apodi

17.620.703/0001-15

Atendeu aos pré-requisitos do Edital

Antunes Engenharia

22.455.563/0001-07

Atendeu aos pré-requisitos do Edital

Duarte Martins Const.

42.733.975/0001-79

Atendeu aos pré-requisitos do Edital

D2R3 Serv. Constru

32.666.677/0001-50

Atendeu aos pré-requisitos do Edital

Moura e Andrade Con

18.127.470/0001-86

Atendeu aos pré-requisitos do Edital

Quality Construções

26.183.729/0001-34

Atendeu aos pré-requisitos do Edital

A.S. Construções

33.506.391/0001-70

Atendeu aos pré-requisitos do Edital

GPS Gerenciamento

12.350.951/0001-70

Atendeu aos pré-requisitos do Edital

Coen Engenharia

09.084.396/0001-77

8.2.12

Construtora CTM

35.590.090/0001-00

8.2.8

EMPRESAS HABILITADAS
Construtora Apodi
EMPRESAS INABILITADAS

Leia-se:
Empresa
EMPRESAS HABILITADAS

EMPRESAS INABILITADAS

Após análise da Comissão verificou-se um erro de digitação dos itens e onde lia-se 8.8 leia-se
8.2.8, onde lia-se 8.11 leia-se 8.2.11 e onde lia-se 8.12 leia-se 8.2.12. Devido a essa análise, as
empresas que foram inabilitadas pelo item 8.11, que ora lê-se 8.2.11, serão consideradas HABILITADAS devido ao item 6.6 do referido edital facultar as empresas de inserir em sua documentação
o termo de renúncia que pede o item 8.2.11, não sendo motivos para sua inabilitação.
Fica marcado para o dia 15/02/2022, as 10:00min, a fase de abertura de proposta das empresas
habilitadas.
Qualquer informação, poderá ser tirada no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis ou
através do E-mail: licitacao@cruzdoespiritosanto.pb.gov.br
Cruz do Espírito Santo - PB, 03 de fevereiro de 2022
LETÍCIA ALVES DE FRANÇA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO
DE COMBUSTIVEIS DO TIPO (Gasolina, Óleo Disel Comum e Óleo S10), DESTINADO A FROTA
MUNICIPAL E CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
MEDIANTE REQUISIÇÃO; ADJUDICO o seu objeto a: B MACEDO & CIA LTDA - R$ 745.800,00;
POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA – ME - R$ 1.354.200,00.
Cubatí.. - PB, 01 de Fevereiro de 2022
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES
Pregoeira Oficial

Publicidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO (Gasolina, Óleo Disel Comum e Óleo S10), DESTINADO A FROTA MUNICIPAL
E CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIANTE
REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: B MACEDO &
CIA LTDA - R$ 745.800,00; POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA – ME - R$ 1.354.200,00.
Cubatí.. - PB, 01 de Fevereiro de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2022,
que objetiva: Locação de Veículos tipo (CARRO–PIPA) para o Transporte de Água Potável para o
Consumo Emergêncial na Zona Urbana do Municipio de Cubatí–PB; RATIFICO o correspondente
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JUCIARA GOMES DE SOUZA - R$ 27.000,00; MANOEL
ALDO DOS SANTOS - R$ 27.000,00.
Cubatí.. - PB, 02 de Fevereiro de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de Veículos tipo (CARRO–PIPA) para o Transporte de Água Potável
para o Consumo Emergêncial na Zona Urbana do Municipio de Cubatí–PB. FUNDAMENTO
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2022. DOTAÇÃO: classificação orçamentária:
31.105.08.244.5003.1476.0287 – 334041.158 – fonte de recursos 158 e reserva orçamentaria 605,
a serem liquidados em conformidade com o plano de trabalho/Convênio n.º 041/2021/Secretaria
de Estado da Infra–Estrutura, dos Recursos Hidricos e do Meio Ambiente/Governo do Estado da
Paraíba.. VIGÊNCIA: até 31/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati
e: CT Nº 00003/2022 - 02.02.22 - JUCIARA GOMES DE SOUZA - R$ 27.000,00; CT Nº 00004/2022
- 02.02.22 - MANOEL ALDO DOS SANTOS - R$ 27.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO (Gasolina, Óleo Disel Comum e Óleo S10),
DESTINADO A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIANTE REQUISIÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial
nº 00001/2022. DOTAÇÃO: 02.002. GABINETE DO PREFEITO – 04.122.0002.2003 – ATIVIDADE
DO GABINETE DO PREFEITO – 1.001.0000 – RECURSOS ORDINÁRIOS – 0016.3390.30 –
MATERIAL DE CONSUMO – 02.003. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
– 04.122.0002.2005 – ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
– 1.001.0000 – RECUSOS ORDINÁRIOS – 0026.3390.30. MATERIAL DE CONSUMO – 02.004 –
SECRETARIA DE FINANÇAS – 04.123.0002.2008 – ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
– 1.001.0000 – RECURSOS ORDINÁRIOS – 0042.3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO – 02.005
– SECRETARIA DE AGRICULTURA – 20.606.0002.2010 – ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA – 1.001.0000 RECURSOS ORDINARIOS – 0061.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 02.006. SECRETARIA DE EDUCACAO – 12.361.0002.2016 ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL – 1.001.0000 RECURSOS ORDINARIOS – 0104.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO
– 1.111.0000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS EDUCACAO – 0105.3390.30
MATERIAL DE CONSUMO – 1.113.0000 – TRANFERENCIAS DO FUNDEB 40% – 0106.3390.30
MATERIAL DE CONSUMO – 02.011 – SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE – 1339200022026
ATIVIDADES DE CULTURA – 1.001.0000 RECURSOS ORDINARIOS – 0183.3390.30 MATERIAL
DE CONSUMO – 27.812.0002.2086 ATIVIDADES DESPORTIVAS – 1.001.0000 RECURSOS
ORDINARIOS – 0193.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 02.017 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 04.122.0002.2066 ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 1.001.0000
RECURSOS ORDINARIOS – 0225.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 02.020 – SEC. A. JURID.
SEG.PUB.ANTI DROGAS – 04.122.0002.2084 ATIVIDADES DA SEC. A. JURID.SEG.PUB.ANTI
DROGAS – 1.001.0000 RECURSOS ORDINARIOS – 0238.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO
– 06.015. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 08.244.0002.2050 ATIVIDADES DE
ASSISTENCIA COMUNITARIA – 1.001.0000 RECURSOS ORDINARIOS – 0318.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.311.0000 TRANFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
ASSISTENCIA NACIONAL (FNAS) – 0319.3090.30 MATERIAL DE CONSUMO – 0824400022053
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE – 1.001.0000 RECURSOS
ORDINARIOS – 0340.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 1.311.0000 TRANFERENCIA DE
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA NACIONAL (FNAS) – 03413390.30
MATERIAL DE CONSUMO – 08.242.00022092 ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO PORTADOR
DE DEFICIENCIA – 1.001.0000 RECURSOS ORDINARIOS – 0353.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – 06.013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE– 10.301.0002.2030 ATIVIDADES DE ATENCAO
BASICA – 1.001.0000 RECURSOS ORDINARIOS – 0016.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO –
10.30200022033 ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL – 1.001.0000
RECURSOS ORDINARIOS – 0036.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO – RECURSOS ORDINARIOS.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
Municipal de Cubati e: CT Nº 00001/2022 - 01.02.22 - B MACEDO & CIA LTDA - R$ 745.800,00; CT
Nº 00002/2022 - 01.02.22 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA - ME - R$ 1.354.200,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.026/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS
nº 001/2022
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada nos serviços de obra para execução de
construção de escola de um pavimentocom 06 salas de aula, Espaço Educativo Rural e Urbano de
06 Salas de Aula, no povoado de Tataíra do município de Desterro.
ABERTURA: 09:00hs do dia 22 de fevereiro de 2022
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP
58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8Hs:00min às 12hs:00min.
site www.desterro.pb.gov.br e-mail prefeituradedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br..
Desterro – PB, 28 de janeiro de 2022
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES
Presidente da CPL/PMD
PREFEITRUA MUNICIPAL DE DONA INÊS
NOTIFICAÇÃO
Nº 01/2022
A Prefeitura Municipal de Dona Inês, através de seu Prefeito NOTIFICA pela segunda vez a
empresa: AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI - AV FRANCISCO MARQUES DA FONSECA, 200
- IMACULADA - BAYEUX - PB, CNPJ nº 05.476.456/0001-46, vencedor do Pregão Eletrônico nº
0005/2021, Contrato nº 0117/2021-CPL, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA
PARA O MUNICÍPIO DE DONA INÊS/PB (Retroescavadeira sobre rodas), para entregar no prazo
de 10 (dez) dias o pedido referente a retroescavadeira, enviado via e-mail desde o dia 21/09/2021,
a qual ainda não foi entregue mesmo após a Administração ter concedido uma dilação do prazo,
o qual também já expirou sem a contratada entregar o objeto licitado. Assim, caso a máquina
não seja entregue dentro do prazo desta notificação, será rescindido o contratado e aplicadas as
penalidades cabíveis, conforme preceitua os art. 77,78, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 c/c o art. 7º
da Lei 10.520/2002.
Dona Inês/PB, 02 de Janeiro de 2022.
ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS
Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Especial de Licitação, sediada na Rua Antenor Navarro, nº 837, Centro Administrativo, Esperança - PB, às 10h do dia 23/02/2022, licitação na
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, processada sob o nº 00002/2022, para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
DA ESCOLA FABRÍCIO BATISTA DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB. Recursos Estaduais (CONVÊNIO 0272/2021) e Próprios (CONTRAPARTIDA), previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações. Informações presenciais no horário
das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801.
Edital: www.esperanca.pb.gov.br/public/portal/publicacoes/editais.
Cadastro: www.esperanca.1doc.com.br/atendimento.
Esperança - PB, 03 de fevereiro de 2022.
Nobson Pedro de Almeida
PREFEITO
EPREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DO CONTRATO
Nº 00037/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI - CNPJ 23.407.509/0001-59
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROJETO PROINFÂNCIA, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB.
Processo Administrativo:2021.267.2-007.06/07
Licitação:TOMADA DE PREÇOS 00007/2021.
Regime de Execução:EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
Recursos:FEDERAIS/PRÓPRIOS (Termo de Compromisso PAC2 4122/2013; Contrapartida).
Vigência:31/01/2022 a 26/12/2022
Valor:R$ 1.310.305,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
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 PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP,
(BOTIJÃO DE 13KG) E ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, EM GALÕES DE
20 LITROS EM GARRAFÕES DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO PARA ATENDIMENTO
DE DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor de: SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO – ME - R$ 256.500,00.
Gado Bravo - PB, 03 de Fevereiro de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES MEDIANTE SOLICITAÇÃO; HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$
167.312,00.
Gado Bravo - PB, 03 de Fevereiro de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO
DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, (BOTIJÃO DE 13KG) E ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL
E NÃO GASOSA, EM GALÕES DE 20 LITROS EM GARRAFÕES DE POLIPROPILENO, TAMPA DE
PRESSÃO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do
Município de Gado Bravo:02006.12.306.1005.2007 – MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR –
02006.12.361.1005.2009 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% – 02007.20.122.1007.2017
– MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA – 02010.15.122.1003.2020 – MANTER AS
ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA – 05005.10.301.1004.2026 – MANTER AS ATIVIDADES DE
PSF E NASF – 08008.08.244.1008.2033 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO – 02.002
GABINETE DO PREFEITO – 02002.04.122.2001.2002 – MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE
DO PREFEITO – 02.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04.122.2001.2003 COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – 02.004 SECRETARIA DE FINANÇAS
– 04.123.2001.2005 – MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS – 05.005 – FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE – 10.301.1004.2022 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –
08.008 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08.244.1008.2033 – MANTER AS ATIVIDADES
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL–RP – 08.244.1008.2037 – MANUTENÇÃO
DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAS SCFV / PBF / CRAS) – 02.006 – SEC. DE
EDUCAÇÃO – 12.361.1005.2010 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
– MDE – 12.361.1005.2011 – MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE
12.361.1005.2013 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA – 12.365.1005.2014 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 03/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo
e: CT Nº 00301/2022 - 03.02.22 - SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME - R$ 256.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES MEDIANTE
SOLICITAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos
Próprios do Município de Gado Bravo: 02.006 SEC. DE EDUCAÇÃO – 12 361 1005 2009 MANTER
AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% – 12 361 1005 2010 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL – MDE12 361 1005 2011 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS
DO FNDE – 12 365 1005 2014 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 33.90.32.00 – MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até
03/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 00401/2022
- 03.02.22 - ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 167.312,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h30min, do dia 22 de de Fevereiro de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de
materiais de informática para melhor atender as necessidades da administração municipal. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal
nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.
Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h30min, do dia 23 de de Fevereiro de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa
especializada para fornecimentos de peças e acessórios automotivos novas para veículos pesados
pertencentes a Prefeitura Municipal por percentual de desconto. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e
retirada do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.
E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.
Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 10h30min, do dia 23 de de Fevereiro de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa
para fornecimentos de peças novas por percentual de desconto para veículos leves, movidos a gasolina/álcool, com serviços de mão de obra Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital:
no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.
Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 12.2021.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 12 (doze) meses, contados do termino do
prazo de vigência do termo de contrato de nº 00405/2021datado em 01 de outubro de 2021 e com
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando
Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças, destinadas ao atendimento da Merenda Escolar e
aos diversos setores da Administração.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADA:KLEBER DEYVID DA SILVA – CNPJ: 08.811.812/0001-29
JUSTIFICATIVA: Por apresentar saldo do quantitativo no Contrato, e por mostrar vantajosidade
para a Administração Municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/100 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/12/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/100.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 41.2021.
OBJETO: Prorrogação por mais 03 (três) meses, contados do término do prazo de vigência do
Termo de Contrato de nº 264/2021 datado de 26/05/2021 com término de vigência em 31/12/2021,
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando Contratação de empresa especializada no ramo
pertinente instalada no município para prestação de serviços em procedimentos ambulatoriais,
cirúrgicos, ortopédicos e de traumatologia para a população do município de Guarabira.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – HARLANNE HERCULANO
MARINHO.CONTRATADA:HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA – CNPJ: 31.357.345/0001-20 - ESDRAS
FERNANDES FURTADO
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços de caráter de urgência, serviços continuados e por
ter um grande saldo de quantitativos
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 31.03.2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: CHAMAMENTO PÚBLICO 04.2021
OBJETO: Prorrogação por mais 03 (três) meses, contados do término do prazo de vigência do
Termo de Contrato de nº 264/2021 datado de 26/05/2021 e com término de vigência em 31/12/2021,
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando Serviços em oftalmologia, voltados para consulta
para diagnóstico/avaliação de glaucoma (fundoscopia, tonometria e campimetria), acompanhamento
e avaliação de glaucoma por fundoscopia, tonometria e campimetria e tratamento oftalmológico
de pacientes para .
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – HARLANNE HERCULANO MARINHO.CONTRATADA:INSTITUTO VISÃO PARA TODOS – CNPJ: 09.010.563/0001-35
– TARCIZIO JOSE DIAS FILHO
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços de caráter de urgência, serviços continuados e por
ter um grande saldo de quantitativos
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 31.03.2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade Tomada
de Preços nº. 001/2022, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DO
MURO DE ENTORNO DA ESCOLA VIRGEM DOS POBRES. Data de abertura: 22/02/2022 às
10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição
no site: www.tce.pb.gov.br ou no Setor de Licitações da Prefeitura de Gurjão, à Rua Vicente Borges
Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.
com, no horário das 08:00 às 12:00
Gurjão, 03 de feveiro de 2022
Diêgo Gurjão Ramos
Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, por meio do site portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Abertura da
sessão pública: 10:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2022.Referência: horário de Brasília - DF.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13;
Decreto Federal nº 10024/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://www.gurjao.pb.gov.br/;
www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas.com.br.
Gurjao - PB, 03 de Fevereiro de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08h15min do dia 17 de fevereiro de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas
de materiais médicos hospitalares para melhor atender as demandas da Secretaria Municipal de
saúde, exercício de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado.
Itapororoca - PB, 03 de fevereiro de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA
A Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM –
Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para obra de EXECUÇÃO DO PROJETO
DE ACESSIBILIDADE DA AVENIDA SANTA CATARINA E AVENIDA GOIÁS, LOCALIZADAS NO
BAIRRO DOS ESTADOS EM JOÃO PESSOA/PB.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA
A Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM –
Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para obra de Execução de Acessibilidade
da Avenida Rio Grande do SUL, no Bairro dos Estados- Município de João Pessoa/PB.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
EXTRATO DE ADITIVO
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.011/2020
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.018/2021 – Execução dos Serviços de Implantação de
Pavimentação em Paralelepípedos no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa
Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Dr. Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São
Joaquim, Rua: Carteiro Olívio Pontes - Trecho A, João Pessoa - PB - LOTE 14.
CONTRATANTE: Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: ANTUNES ENGENHARIA LTDA..
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo a Prorrogação do Prazo de Execução e Contratual por
05 (CINCO) meses, perfazendo um Total 11 (onze) meses e o Prazo do Contrato fica igualmente
Prorrogado por 05 (CINCO) meses, Totalizando 13 (TREZE) meses, com fundamento no art. 57,
parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e Eduardo Américo Antunes de Oliveira
/ Antunes Engenharia.
Data da Assinatura: 01/02/2022
João Pessoa, 01 de fevereiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.012/2020
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.019/2021 – Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria
José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento São
Joaquim, Rua: Carteiro Olívio Pontes - Trecho B, João Pessoa - PB - LOTE 15.
CONTRATANTE: Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: ANTUNES ENGENHARIA LTDA..
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo a Prorrogação do Prazo de Execução e Contratual por
05 (CINCO) meses, perfazendo um Total 11 (onze) meses e o Prazo do Contrato fica igualmente
Prorrogado por 05 (CINCO) meses, Totalizando 13 (TREZE) meses, com fundamento no art. 57,
parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e Eduardo Américo Antunes de Oliveira
/ Antunes Engenharia.
Data da Assinatura: 01/02/2022
João Pessoa, 01 de fevereiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.027/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080577
CHAVE CGM: 1KT5-2BMX-S07U-MSBR
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente
autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento
dos interessados o RESULTADO RETIFICADO POR AJUSTE DO JULGAMENTO DE PROPOSTA
DE PREÇOS da Concorrência Pública Nº 07.027/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços de Implantação de Drenagem e
Pavimentação em Paralelepípedos no Bairro do Bessa (Rua Pastor José Ferreira, Av. Presidente
Café Filho, Rua Francisco Carneiro e Rua Washington Cahino) e Bairro da Torre (Rua Minervino
Bione), na Cidade de João Pessoa/PB. Da análise das propostas de preços oferecida pela parte
interessada e na forma de toda fundamentação exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação
decidiu e julgou vencedora a empresa APN CONSTRUTORA- CNPJ Nº 08.317.848/0001-50, com
o valor global da proposta ajustado de R$ 407.802,37. Esta decisão pode ser encontrada no sitio
http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.
João Pessoa, 03 de fevereiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima
Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
PROCESSO N.º 003/2022
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2022
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos, para atender as necessidades das diversas Secretarias
do Município de Juarez Távora.
HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe
as empresas: ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME – itens: 01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,
13,14,15,17,18,19,20,21,22,27,28,29,30,31,36,37,42,47,49,50,54,56,57,58,61,62 e 63, no valor total
de R$ 136.123,50 (Cento e trinta e seis mil cento e vinte e três reais e cinquenta centavos); CENTER
LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – EPP – itens: 32,33 e 52, no valor total de R$ 1.020,00 (Um
mil e vinte reais); CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI – itens: 43,44,45,46,48,53,59
e 60, no valor total de R$ 32.112,00 (Trinta e dois mil cento e doze reais); e ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – itens: 03,05,16,23,24,25,26,34,35,38,39,40,41,
51 e 55, no valor total de R$ 11.706,60 (Onze mil setecentos e seis reais e sessenta centavos).
Juarez Távora(PB), 3 de fevereiro de 2022.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
PROCESSO N.º 049/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
OBJETO: Contratação de uma empresa de construção civil, para execução das obras de Requalificação do Mercado Público da cidade de Juarez Távora.
HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em
epígrafe a empresa HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES, no valor total de R$ 397.718,15
Trezentos e noventa e sete mil setecentos e dezoito reais e quinze centavos).
Juarez Távora(PB), 3 de fevereiro de 2022.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
PROCESSO N.º 050/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
OBJETO: Contratação de uma empresa de construção civil, para execução das obras de Pavimentação em Paralelepípedos nas Ruas: Euclides da Cunha, Joaquim Cabral de Vasconcelos e
José Freire de Melo na cidade de Juarez Távora.
HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em
epígrafe a empresa BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, no valor total de R$ 351.004,83
(Trezentos e cinquenta e um mil quatro reais e oitenta e três centavos).
Juarez Távora(PB), 3 de fevereiro de 2022.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 06/2022
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES, CNPJ nº 35.590.090/0001-00.
OBJETO: Contratação de uma empresa de construção civil, para execução das obras de Requalificação do Mercado Público da cidade de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 397.718,15 Trezentos e noventa e sete mil setecentos e dezoito reais e
quinze centavos).
FONTE DE RECURSOS: Emenda Parlamentar XXX.
VIGÊNCIA: 120 dias.
Juarez Távora(PB), 3 de fevereiro de 2022.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 07/2022
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, CNPJ nº 31.162.496/0001-23.
OBJETO: Contratação de uma empresa de construção civil, para execução das obras de Pavimentação em Paralelepípedos nas Ruas: Euclides da Cunha, Joaquim Cabral de Vasconcelos e
José Freire de Melo na cidade de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 351.004,83 (Trezentos e cinquenta e um mil quatro reais e oitenta e três
centavos).
FONTE DE RECURSOS: Contrato de Repasse nº 1059.275-88/2018 – Ministério do Desenvolvimento Regional e Recursos Próprios do Município.
VIGÊNCIA: 150 dias.
Juarez Távora(PB), 3 de fevereiro de 2022.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 08/2022
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME, CNPJ nº 07.754.029/0001-08.
OBJETO: Aquisição de materiais de elétricos, para atender as necessidades das diversas
Secretarias do Município de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 136.123,50 (Cento e trinta e seis mil cento e vinte e três reais e cinquenta
centavos).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, MDE, QSE, FMAS, PAB, FMS, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 03/02/2022 a 31/12/2022.
Juarez Távora(PB), 3 de fevereiro de 2022.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 08:30 horas do dia 17 de Fevereiro de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de mobiliário.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3464–1069.
E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Junco do Seridó - PB, 03 de Fevereiro de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Fevereiro de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviço de confecção de
fardamento escolar personalizado. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.
juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Junco do Seridó - PB, 03 de Fevereiro de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2021.
Inexigibilidade Nº 002/2021.
Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratada: Conplan Serviço de Contabilidade E Planejamento Orçamento Ltda-ME, CNPJ nº 17.262.153/0001-00. Considerando o memorando datado
de 01/12/2021, protocolado pelo Sr. Marcus Montenegro de Aquino, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura de Livramento-PB, onde solicitou a prorrogação da vigência por mais um ano;
Considerando que determina a cláusula quarta “poderá ser prorrogado por iguais períodos, caso
seja necessário” do contrato em questão, ainda a contratada a tende todos os requisitos para obter
a prorrogação da vigência conforme o que dispõe os itens: I e II do Atr. 57 Lei Federal nº 8.666/93;
Considerando que a contratada solicitou um reajuste no valor mensal contratado de R$ 1.000,00
(um mil real) a partir do mês de janeiro de 2022, conforme previsto no parágrafo primeiro da cláusula
primeiro do referido contrato; Desta forma fica prorrogada a vigência do referido contrato a partir de
01/02/2022 até 31/12/2022, ainda fica concedido o reajuste no valor mensal de R$ 1.000,00 (um
mil reais) a partir do mês de janeiro de 2022, com isso o valor mensal passa a ser de R$ 8.000,00
(Oito mil reais), perfazendo o valor total de R$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais) para ser pago
no período de janeiro de dezembro de 2022. Assim, ficam ratificadas todas as demais cláusulas
contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes Ass.: Ernandes Barboza
Nóbrega (Pela contratante) e Sr. Alexandre Aureliano Oliveira Farias (Pela contratada).
Livramento-PB, 10 de dezembro de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 30101/2022
OBJETO Contratação de serviços técnicos especializados em realizar concurso público e
processo seletivo, de prova e provas de títulos, para preenchimento de diversos cargos, de nível
fundamental, médio e superior no município de Manaíra/PB, com estimativa de 2000 (dois mil)
candidatos inscritos.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2022.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.300 Secretaria de Administração e Planejamento 04 122 1002
2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. Elemento De Despesa: 3390.39
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR SANTA TEREZINHA - FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA – FACET, CNPJ
Nº 70.223.060/0001-59 - VALOR: R$ 180.000,00.
Manaíra - PB, 21 de Janeiro de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 4 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min horas do dia 17 de Fevereiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Cimento (sacos),
destinados ao atendimento de diversas secretarias e pavimentação de diversas ruas do Município
de Mulungu-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min
dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Mulungu - PB, 03 de Fevereiro de 2022
GETULIO COSTA DE ARAÚJO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços
de pavimentação em paralelepípedos e assentamento de meio–fio granítico, em diversas Ruas
no Município de Mulungu–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da
contratação: CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 405.376,33 (quatrocentos e cinco mil e trezentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos). Dos atos decorrentes
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de
Licitação, Rua João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, no horário das 08h00min as 12h00min
dos dias úteis. E-mail: getulio82@gmail.com.
Mulungu - PB, 26 de Janeiro de 2022
JORGE ADELINO PAIVA
Presidente da Comissão
Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Pregão Presencial Nº 00016/2022
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 16
de fevereiro de 2022, ás 08h30, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada
a Rua Antônio Vieira, nº 01, Centro, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade
Pregão Presencial, sob menor preço por item. Objeto: contratação de empresa para aquisição
parcelada de serviços e urnas funerárias, com o objetivo de suprir as necessidades do Município
de Nazarezinho-pb.
Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 03 de fevereiro de 2022.
Marilda Sarmento Luis
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 00017/2022
A Pregoeira torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação de empresa para aquisição parcelada
de equipamentos odontológicos, com o objetivo de atender as necessidades da secretaria de saúde
do município de Nazarezinho-PB. Abertura das propostas: dia 17 de fevereiro de 2022, às 09h00
(horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível: www.
tce.pb.gov.br ewww.nazarezinho.pb.gov.br.
Nazarezinho, 03 de fevereiro de 2022.
MARILDA SARMENTO LUIS
Pregoeira
GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO:
Contratação de empresa para aquisição parcelada de materiais de limpeza com o objetivo de
atender as necessidades de secretarias do Município de Nazarezinho-PB.
VENCEDORES:
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MEREDIONAL LTDA- CNPJ: 40.876.269/0001-50;
com o valor de R$26.200,00 (vinte e seis mil e duzentos reais); JUCÉLIO COSTA DE ARAUJO E CIA
LTDA- CNPJ: 04.709.948/0001-71: com o valor de R$ 57.975,00 (cinquenta e sete mil e novecentos
e setenta e cinco reais); SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA – CNPJ: 21.127.085/0001-43;
com o valor de R$ 80.902,50 (oitenta mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos); THIAGO
GOMES BARBOSA COMERCIO – CNPJ: 31.860.198/0001-07, com o valor de R$ 55.965,50 (cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos),perfazendo o valor
total de R$ 221.043,00 (duzentos e vinte e um mil, e quarenta e três reais).
HOMOLOGO, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o licitante
vencedor para a assinatura do termo de contrato no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 64,
caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.
Nazarezinho,03 de fevereiro de 2022.
MARCELO BATISTA VALE
Prefeito Constitucional.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2021
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo novo/zero quilômetro, tipo passeio (07 lugares), destinado
a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Nazarezinho-PB.Nos termos do
relatório final apresentado pela Pregoeira e sua equipe de apoio, e observado Parecer da Assessoria
Jurídica referente ao Pregão Eletrônico48/2021, HOMOLOGO a licitação como FRACASSADA.
Nazarezinho-PB, 03 de fevereiro 2022.
MARCELO BATISTA VALE
Prefeito Constitucional
Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 0001/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0003/2022, por menor
preço por item, com objeto é Aquisição de material de expediente. Abertura dia 16/02/2021 às 08:30
horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.
Pedra Branca - PB, 02 de Fevereiro de 2022.
Severino Luiz de Caldas
Pregoeiro
Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 0004/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0004/2022, por menor
preços por item, com objeto, Aquisição de material de construção. Abertura dia 16/02/2022 às 10:30
horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com
Pedra Branca - PB, 02 de fevereiro de 2022
Severino Luiz de Caldas
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços n° 0002/2022
A Comissão de Licitação torna público a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 0002/2022,
para credenciamento de farmácia., Abertura dia 21.02.2022 as 08:30 horas a rua Pres. João Pessoa,
391-centro-Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.
br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com..
Pedra Branca – PB, 02 de Fevereiro de 2022
Severino Luiz de Caldas
Presidente da CPL
Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 0005/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0005/2022, por
menor preços unitário, com objeto, Aquisição de combustíveis e óleo lubrificantes. Abertura dia
16/02/2022 às 14:00 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital
encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail
pedrabrancacpl@gmail.com.
Pedra Branca - PB, 02 de Fevereiro de 2022
Severino Luiz de Caldas
Pregoeiro
Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 0006/202
Torna público o aviso da publicação do Pregão Presencial nº 0006/2022. cujo objeto: Aquisição
de combustíveis para abastecimento em trânsito, na região de Campina Grande e Joao Pessoa-PB.
Abertura dia 17/02/2022. às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB.
O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.
Pedra Branca - PB, 03 de fevereiro de 2022
Severino Luiz de Caldas
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS: 001/2022.
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público
para o conhecimento da população de Pedro Régis e para quem interessar possa que o resultado
da análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº
001/2022 foi o seguinte: ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES
EIRELI – CNPJ: 05.881.170/0001-46; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI – CNPJ:
15.233.791/0001-77; A.S CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS – ME – CNPJ Nº
33.506.391/0001-70; RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA – CNPJ:
21.763.372/0001-40; RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ: 29.878.872/0001-39;
RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ: 29.878.872/0001-39; FM SERVIÇOS LTDA
– CNPJ: 24.658.568/0001-62; B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 29.842.066/000181; D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – CNPJ: 32.666.677/0001-50; QUALITY
CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 26.183.729/0001-34; PR CONSTRUÇÕES EIERELI – CNPJ:
36.121.012/0001-11; POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI – CNPJ:
08.438.654/0001-03; LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 24.621.931/0001-755
foram consideradas HABILITADAS para a fase de PROPOSTA pelo cumprimento dos ditames do
edital. Já as empresas, JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA CNPJ: 28.697.127/0001-20;
CONSTRUTORA APODI EIRELI – CNPJ: 17.620.703/0001-15; JR MUNIZ ENGENHARIA EIRELI –
ME CNPJ: 26.951.460/0001-99; DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA – CNPJ Nº 42.733.975/0001-79 foram consideradas INABILITADAS para a fase de proposta
de preço por descumprimento de algum(s) condição(es) de habilitação exigidas nos item(s) 5 e/ou
6 do edital. Maiores informações e o DETALHAMENTO do julgamento da comissão será obtido na
sala da COPELI ou através do site www.pedrorégis.pb.gpv.br.
Pedro Régis, 03 de Fevereiro de 2022.
Polyana Farias Torres
Presidente da CPL
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 colocação subsequente
nos itens 112, 113 e 114 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, 03 de fevereiro de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃOTOMADA DE PREÇO N.º 002/2021
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
RESOLVE:
ADJUDICARO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, MODALIDADETOMADA DE PREÇO N.º
002/2021:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL
PÚBLICA NA REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA ORLA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO
DE PITIMBU,A:
HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME
CNPJ: 35.590.090/0001-00
VALOR TOTAL: R$ 1.332.853,40 (UM MILHÃO TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
PUBLIQUI-SE E CUMPRA-SE,
PITIMBU/PB, 17 DE JANEIRO DE 2022.
ADELMA CERISTOVAM DOS PASSOS
PREFEITA
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HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 002/2021
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
RESOLVE:
HOMOLOGARO RESULTADO DA LICITAÇÃO, MODALIDADETOMADA DE PREÇO N.º
002/2021: QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA NA REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA ORLA PRINCIPAL
DO MUNICÍPIO DE PITIMBU.; COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO
CORRESPONDENTE, OS QUAIS APONTAM COMO PROPONENTE E VENCEDOR;
HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME
CNPJ: 35.590.090/0001-00
VALOR TOTAL: R$ 1.332.853,40 (UM MILHÃO TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
PUBLIQUI-SE E CUMPRA-SE,
PITIMBU/PB, 17 DE JANEIRO DE 2022.
ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
PREFEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
TOMADA DE PREÇO N. 004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL
PÚBLICA NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO E EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS: PRINCESA
IZABEL, DAS COLINAS, DAS PRINCESAS E SONIA LIMA NO MUNICIPÍO DE PITIMBÚ
A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PITIMBU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICO À POPULAÇÃO E
A QUEM INTERESSAR POSSA QUE APÓS ANÁLISES E JULGAMENTO DAS PROPOSTA DE
PREÇO, CHEGOU À SEGUINTE CONCLUSÃO: AS EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: ROQUE
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI-EPP - CNPJ: 32.892.707/0001-46 E SECULAR COMÉRCIO
CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 08.580.840/0001-20, TODAS PELO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 8.1 “B” DO EDITAL. O RELATÓRIO COMPLETO COM O JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS COMERCIAIS, ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO PORTAL DA PREFEITURA DE
PITIMBU NO LINK: HTTPS://WWW.PITIMBU.PB.GOV.BR/PORTAL/TRANSPARENCIA-FISCAL.
FICAM FRANQUEADAS VISTAS AO PROCESSO E ABRINDO-SE O PRAZO RECURSAL NA
FORMA DA LEI.
PITIMBU-PB, 03 DE FEVERIRO DE 2022.
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
EXTRATO DO CONTRATO N° 020/2022
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021
Pitimbu-PB, 17 de Janeiro de 2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL
PÚBLICA NA REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA ORLA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE
PITIMB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA
NA REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA ORLA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE PITIMBU
CONTRATADA:
HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME
CNPJ: 35.590.090/0001-00
VALOR TOTAL: R$ 1.332.853,40 (UM MILHÃO TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
Prazo de Execução da Obra: 08 (Oito) Meses.
Vigência do Contrato: 10 (Dez) Meses-17/11/2022
ONERANDO A DOTAÇÃO/2022:
Secretaria - Órgão

02.140

SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA.

Dotação Orçamentária 02140.15.451.2018.1254 CONSTRUÇÃO, REFORMAE REVITALIZAÇÃO
DA ORLA.
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00.00

OBRAS E INSTALAÇÕES.

CT Nº 1059628-84/2018- Desenvolvimento e Promoção do Turismo
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS NOBERTO BRUNO, HERMITA CAVALCANTE/ MANOEL CORDEIRO, ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS,
MANOEL MONTEIRO E TRAVESSA ESMERINO PEREIRA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de
Preços nº 00001/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00136/2019 - M. A. Empreendimentos
e Serviços Ltda - CNPJ: 18.917.544/0001-88 - 4º Aditivo - prorroga o prazo até o final do exercício
financeiro de 2022. ASSINATURA: 29.12.21
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
ADIAMENTO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2021
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais gráficos diversos, para melhor atender as necessidades das secretarias este município. O Pregoeiro convoca o comparecimento dos licitantes que
protocolaram seus devidos credenciamentos e envelopes de proposta de preços e Habilitação, para
continuidade dos trabalhos, que seria realizado no dia 04 de fevereiro de 2022 às 10:00 horas,
ficará adiado para o dia: 08 de fevereiro de 2022 às 15:00 horas. Maiores informações poderão
ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, Rua Assis Chateaubriand, s/n - Centro – Rio
Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 9-93335316. No
prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB.
Rio Tinto - PB, 03 de fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA DE SANTA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 30101/2022
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.PARTES: 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.VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 60 (sessenta) dias, contados a partir
da assinatura do contrato, ou seja, iniciando em 20 de Janeiro de 2022 até 21 de Março de 2022.
VALOR GLOBAL: R$ 200.577,00 (DUZENTOS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS)
Santa Inês-PB, 20 de Janeiro de 2022.
Felix Henrique Leite Vieira
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE EDITAL
DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/
PNAE, ANO LETIVO 2022.
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB, através da sua Comissão Permanente de Licitação,
torna ciente aos interessados, que será realizada, em sessão pública, chamamento de interessados
PARA APRESENTAR PROJETO DE VENDA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de
educação básica pública, verba FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2022, conforme relação constantes
no Anexo I deste edital, a cargo desta Secretaria da Educação, a ser realizada no DIA 24 DE
FEVEREIRO DE 2022 ÀS 08:30 HORAS.
Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na sede temporária da Prefeitura
Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro
Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB.
Santa Luzia-PB, 03 de fevereiro de 2022.
Jonas Pereira de Andrade
Presidente da CPL/PMSL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATOS
ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
OBJETO: Aquisição de Equipamento e Material Permanente Médico/Hospitalar para a Unidade
de Atenção Especializada em Saúde - POLICLINICA DR KIVAL GORGONIO do Município de Santa
Luzia/PB, conforme Proposta FNS/MS n° 10425.754000/1190-11.
CONTRATO Nº 00004/2022 - CONTRATADA: MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,
CNPJ n° 31.131.938/0001-74. VALOR GLOBAL: R$ 1.726,00 (um mil, setecentos e vinte e seis
reais), vencendo nos seguintes itens: 02, 16, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.
CONTRATO Nº 00005/2022 - CONTRATADA: MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ n° 27.705.997/0001-31.
VALOR GLOBAL: R$ 6.449,80 (seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos),
vencendo nos seguintes itens: 01, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.
CONTRATO Nº 00006/2022 - CONTRATADA: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ n° 09.478.023/0001-80. VALOR GLOBAL: R$ 5.816,26
(cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos), vencendo nos seguintes itens: 5,
7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.
CONTRATO Nº 00007/2022 - CONTRATADA: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME, CNPJ:
10.719.048/0001-08. VALOR GLOBAL: R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais), vencendo
nos seguintes itens: 6, 11, 18, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.
CONTRATO Nº 00009/2022 - CONTRATADA: VS COSTA & CIA LTDA, CNPJ n° 05.286.960/000183. VALOR GLOBAL: R$ 28.840,00 (vinte e oito mil, oitocentos e quarenta reais), vencendo nos
seguintes itens: 10, 19, 20, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.
PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 18/01/2022 a 31/12/2022.
DAT DATA DOS CONTRATOS: 18 de janeiro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Santa Rita - PB, 03 de fevereiro de 2022.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, O SECRETÁRIO DE SAÚDE, A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE
SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E M:
HOMOLOGAR 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, os quais apontam como proponente vencedor:
- 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
Publique-se e cumpra-se.
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2021
O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
a deliberação da Comissão Permanente de Licitação - CPL/PMSR, no procedimento referente à
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021 - CPL/PMSR; CONSIDERANDO a inexistência de qualquer
vício ou irregularidade, resolve:
I - HOMOLOGAR o resultado da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 226/2021 - PMSR, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO SOL NASCENTE, MUNICÍPIO DE
SANTA RITA, PB, pelo menor preço global, conforme projeto básico, a empresa a seguir relacionada
com o respectivo valor:
RESOLVE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ: 14.162.031/0001-53
- Valor Global de R$ 3.924.587,12 (Três milhões, novecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e
oitenta e sete reais e doze centavos);
II - ADJUDICAR pelo menor preço global a empresa RESOLVE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ: 14.162.031/0001-53 à execução dos serviços, conforme disposto no
objeto do presente processo licitatório;
III - DETERMINAR ao setor competente a convocação do proponente vencedor para assinatura
do contrato, nos termos da legislação pátria vigente.
Santa Rita/PB, 03 de fevereiro de 2022.
KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o adiamento da licitação modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA,
VISANDO A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, PRESTADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO
DE SANTA RITA, PB, tendo em vista a necessidade de adequações no Termo de Referência e
no Edital. A sessão será realizada às 08:30 horas do dia 17 de Fevereiro de 2022, por meio do
site www.portaldecompras publicas.com.br Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrpregaoeletronico@
gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita. pb.gov.br/catego ria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.
Santa Rita - PB, 03 de Fevereiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o resultado da habilitação referente a
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MEMORIAL AS VÍTIMAS DA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. As empresas participantes: CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ 18.751.796/0001-24 e CONSTRUTORA APODI EIRELI, CNPJ 17.620.703/0001-15, foram
consideradas inabilitadas da referida licitação. Abre-se vistas aos autos do julgamento da habilitação
pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, para interposição de recursos.
Santa Rita - PB, 03 de Fevereiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA
RITA, PB - CEP 58300-270, às 10:30 horas do dia 17 de fevereiro de 2022, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,
para AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CATETERES, SONDAS, TUBOS ENDOTRAQUEAL, LUVAS,
MÁSCARAS E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE
SANTA RITA/PB NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR,
SAMU-192, AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS E PARA FORNECIMENTO A PACIENTES VÍTIMAS DE
TRAUMAS, PSIQUIATRICOS E CLINICOS. Edital disponível: https://licitacoes.santarita.pb.gov.
br /categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br
Santa Rita/PB, 03 de fevereiro de 2022.
Valquíria Silva de Araújo
Pregoeira/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA
RITA, PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2022, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPÍDEDOS, MEIO FIO, PISOS E TUBOS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. Edital disponível: https://licitacoes.santarita.
pb.gov.br /categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br
Santa Rita/PB, 03 de fevereiro de 2022.
Valquíria Silva de Araújo
Pregoeira/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, higiene e descartáveis destinado a manutenção das diversas Secretarias do município e ao Fundo Municipal de Saúde de São Bentinho – PB.
Data e local, às 09:00 horas do dia 17/02/2022, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto
dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.
licitacoes@gmail.com. Edital:www.saobentinho.pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.
São Bentinho - PB, 03 de Fevereirode 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022
OBJETO: Aquisição Parcelada de medicamentos de A à Z da linha FARMA, através de oferta
de maior porcentagem, em solicitação diária e entrega imediata, nos quantitativos solicitados pela
secretaria se Saúde do município de São Bentinho/PB. Data e local, às 09:00 horas do dia 21/02/2022,
na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho - PB.
Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital:www.saobentinho.
pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.
São Bentinho - PB, 03 de Fevereirode 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 00002/2021
A Comissão Permanente de Licitação de São Bentinho/PB, comunica, que, em face da interposição de Recurso pela empresa RANULFO TOMAZ DA SILVA, CNPJ Nº 04.672.369/0001-00,
com pedido de reconsideração da Habilitação das empresa PRIIMEE Construções e Empreendimentos EIRELI – EPP, CNPJ Nº 20.949.329/000100 e CONSÓRCIO SETÃO LTDA, CNPJ Nº
19.493.224/0001-00,ambas declaradas HABILITADAS na fase de Documentação, ficam suspensos
os trabalhos do presente certame, até o término do julgamento do presente recurso, que será publicado na imprensa oficial. Ficam as empresas RECORRIDAS, para, caso queiram, apresentarem
contrarrazões na forma da lei. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no seguinte endereço - Rua Francisco Felinto dos Santos, SN - Centro - São Bentinho/PB. E-mail:
E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com.
São Bentinho - PB, 03 de fevereiro de 2022.
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA
Presidente da CPL
Município de São José do Bonfim
Prefeitura Municipal
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 00003/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, com sede na Praça Bossuet Wanderley, 61
- Centro - São José de Espinharas - PB, através do Prefeito Constitucional, no uso das suas atribuições e com fundamento no art. 49 da Lei nº 8.666/93, Resolve ANULAR a licitação supracitada,
objetivando a Contratação de veículo tipo ônibus (48 lugares) com motorista para a Secretaria de
Ação Social do Município de São José do Bonfim/PB no atendimento a Lei Municipal 655/2021.
São José do Bonfim/PB, 27 de Janeiro de 2022.
ESAÚ RAUEL ARAÚJO DA SILVA NÓBREGA
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N°. 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 09:30 horas do dia 25 de Fevereiro de 2022,
licitação modalidade Chamada Pública, do tipo menor preço, para: Contratação de profissionais por
meio de Credenciamento de Facilitadores de Oficinas de Convívio Social por modalidade específica
e remuneração por hora/aula para prestar serviços no Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para crianças, adolescentes e idosos com carga horária máxima de 20 horas semanais.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: portaria nº 1.286/1993 do Ministerio
da Saúde, Lei 8.666/93 e suas alterações e demais normas aplicáveis. Informações: no horário das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
São José do Bonfim - PB, 03 de fevereiro de 2022.
Joseildo Alves Monteiro
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
OBJETO: Aquisição de pneus, câmara e baterias para os veículos das diversas secretarias do
Município de São José do Bonfim/PB e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social deste
município. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através e
observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da
Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação,
modalidade Pregão Eletrônico nº 00004/2022, com base nos elementos constantes do processo
correspondente, a: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI, CNPJ nº
34.277.779/0001-09, VALOR R$ 229.342,00.
São José do Bonfim/PB, 02 de fevereiro de 2022.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO
Pregoeiro
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de São José do Bonfim, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva:
Aquisição de pneus, câmara e baterias para os veículos das diversas secretarias do Município de
São José do Bonfim/PB e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social deste município;
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: J A L SILVA COMERCIO
VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI, CNPJ nº 34.277.779/0001-09, VALOR R$ 229.342,00.
São José do Bonfim/PB, 02 de fevereiro de 2022.
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega
Prefeito

Publicidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022
A Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa Tapada-Pb, Faz Saber aos Interessados que s fará
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Para Aquisição de Trator Agrícola equipamento com Grade
Hidráulica para o Município de São José da Lagoa Tapada- PB, conforme termo de referencia anexo
i do edital e convenio 018029/2020, rege a Presente Licitação, A abertura desta licitação ocorrerá
no dia 16 de fevereiro de 2022, às 09:01 (horário de Brasília),no site www.portaldecompraspublicas.
com.br, informações no departamento de licitação da prefeitura municipal de São Jose da lagoa
Tapada no endereço na sala da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, Nº 54 - Centro - São José
da Lagoa Tapada - PB. De segunda a sexta de 07:30 as 11:30 hs, site do http://saojoselt.pb.gov.
br/acessoainformacao/licitacoes,http://www.tce.pb.gov.br,Email.licitacao@saojoselt.pb.gov.br, O
Edital completo poderá ser obtido Pelos Interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, 01 DE FEVEREIRO DE 2022
JOAO JUCELIO SILVA DO VALE
Presidente da CPL/PMSJL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para Aquisição de cestas básicas para serem distribuídas às famílias carentes em vulnerabilidade
social, atendendo desta forma as demandas da Secretaria Municipal de Ação Social deste município
de São José de Piranhas – PB, às 09h00min horas, dia 16 de Fevereiro de 2022, na sala da CPL,
sediada na Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas. 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 008/09; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 às 13:00 horas, dias
úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital:www.tce.pb.gov.br.
São José de Piranhas - PB, 03 de Fevereiro de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de sinalização horizontal e vertical visando
atender demandas do Departamento Municipal de Trânsito de São José de Piranhas - PB. Abertura
das propostas: dia 16 de Fevereiro de 2022 às 13h00 (horário de Brasília), através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através
do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.
São José de Piranhas - PB, 03de Fevereiro de 2022.
Helder de Lima Freitas
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE CONTINUIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022
A Prefeitura Municipal de SUMÉ – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO
e CONVOCA aos interessados para a continuidade à análise dos documentos de habilitação dos
licitantes subsequentes do certame abaixo descrito PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022, do tipo
“Menor Preço”, cujo objeto éCONTRATAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE
ARADORA PARA CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE SUMÉ. Data 08/02/2022 as 12:30 (horário
local). No setor de LICITAÇÕES da Prefeitura Municipal de SUMÉ – PB, Av. Primeiro de Abril, 379,
Centro - SUMÉ – PB. Outras informações pelo Telefone (083) 33532274
SUMÉ – PB, 03 de fevereiro de 2022
DimitrIus Laurent Ferreira da Silva
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório em favor de: COMERCIO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL LTDA R$ 5.690,00; M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - R$ 10.753,90; MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINARIOS EIRELI ME - R$ 1.669,98;
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 4.216,00;
PAULO JOSE ESMERALDO SOBREIRA - R$ 11.423,00.
Tacima - PB, 03 de Fevereiro de 2022
LUIS RODRIGUES SOBRINHO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/202
OBJETO: Contratação de empresa de construção civil, para execução dos serviços de construção
de 01 (Uma) Unidade Básica de Saúde – Tipo I, localizado no distrito Mata Virgem, na zona rural do
Município de Umbuzeiro – PB.LICITANTE HABILITADO:FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI – ME CNPJ: 27.512.389/0001-00. LICITANTES INABILITADOS:B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA
– CNPJ: 29.842.086/0001-81; R F ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.083.868/0001-63. 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, Av Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis. Telefone: (83) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com.
Umbuzeiro - PB,03deFevereiro2022.
ALCEU DA COSTA LIMA
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022
PROCESSO Nº 19.000.015120.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS,
destinado aos HOSPITAIS DA 3ª MACROREGIÃO: HRS, HDFBC, HRCR, HRPSRC, HDDJGS,
HRWL, MPF, HRDJC, HINL e HMSC, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 17/02/2022 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: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
João Pessoa, 03 de fevereiro de 2022.
Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2021
PROCESSO Nº 19.000.006284.2020
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE BIÓPSIA, destinado ao Hospital da Policia Militar General Edson Ramalho - HPMGER,
conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 18/02/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 902522021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, considerando que a 1ª chamada foi DESERTA, para conhecimento dos interessados que,
nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei nº 14.217, de
2021 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da
licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 22-00023-9
João Pessoa, 03 de fevereiro de 2022.
Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 38/2021
Registro CGE Nº 21-02480-7
COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 38/2021 (Construção da Ponte de Interligação
entre a UFPB e o Bairro dos Bancários (Interligando entre a Rua Tabelião Stanislau Eloy e a Rua
Bancário Waldemar de Mesquita), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comissão
ratifica sua decisão quanto ao julgamento que habilitou a Empresa: PLINIO CAVALCANTI & CIA
LTDA e acata, embasado no Parecer Jurídico Nº ¬¬032/2022, a desistência de participação na
licitação feito através do Processo DER-PRC-2022/0349 do dia 26/01/2022, pela empresa F.SOUZA
CAMARGO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. Para prosseguimento do certame, marca reunião
de abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 0702/2022 às 10: 00 horas.
João Pessoa, 03 de fevereiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 34/2021
Registro CGE Nº 21-01990-5
COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL,
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 34/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica
das Travessias Urbana nas cidades São João do Rio do Peixe, São José de Piranhas, Sousa
e Triunfo, com aproximadamente 18,67 km), o resultado do Recurso impetrado pela Empresa
NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI através do processo nº DER-PRC-2021/02594,foi denegado
pela Comissão Permanente de Licitação e pelo Diretor Superintendente respaldado no Parecer
Jurídico nº 040/2022, em virtude disto, a Comisissão ratifica sua decisão, considerando as
Empresas classificadas na seguinte ordem:: 1º lugar: A.L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA - R$
11.004.823,20, 2º lugar: CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA– R$ 11.635.483,72, 3º
lugar - NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI(*) - R$. 11.703.741,25 e 4º lugar – CONSTRUTORA
GURGEL SOARES LTDA – R$ 12.361.727,30
(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 5.4.1 “b” e “c” do edital
João Pessoa, 03 de fevereiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
SESSÃO PÚBLICA PARA DEFESA DE PROPOSTAS
De acordo com o relatório da Comissão de Avaliação de Patrocínio, designada pela decisão
PRE002/2022 de 13 de janeiro de 2022, O membro da CAP, o senhor Felipe de Mattos Matias,
deu início à reunião para recebimento de defesa das propostas não homologadas em edital, devidamente publicado nas vias legais apontadas formalmente no Chamamento Público 002/2021.
O edital previa que o não comparecimento de representantes dos clubes inscritos acarretaria no
encerramento da sessão pública. Como não houve participantes mantiveram-se os resultados da
1ª Reunião Ordinária da Comissão, ou seja, a inscrição do Sousa Esporte Clube (12.723.573/000122) manteve-se homologada. O presidente da CAP ressaltou que após a publicação desta Ata,
haverá um prazo de 5 dias úteis para recursos.
João Pessoa, 03 de fevereiro de 2022.
Marcus Vinícius Fernandes Neves
Diretor Presidente
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.
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DA PARAÍBA – SESCOOP/PB
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2022
Data e horário da sessão de abertura: 15 de fevereiro de 2022 às 14:00 horas.
Local: Av. Coremas, 498, centro, em João Pessoa–PB.
Objeto:contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, suprindo a demanda do Sescoop-PB
em João Pessoa-PB. Informações: Fone: (83)3222-3660/6268 e-mail: licitacoes@sescooppb.
coop.br.Obter o edital no site:
https://paraibacooperativo.coop.br/licitacoes/categoria/pregoes
Elisângela Maria de Sousa
Pregoeira
ESTADO DA PARAÍBA
IPSER - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2021
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 IN00003/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A
SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPRO
DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, EM CUMPRIMENTO
AO ESTABELECIDO PELO DECRETO 10.188 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 ATENDENDO
AS NECESSIDADES DO IPSER - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS - LAGOA SECA/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o
seu objeto a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV
S.A. - R$ 18.000,00.
Lagoa Seca - PB, 27 de Dezembro de 2021
PEDRO JÁCOME DE MOURA
Presidente do IPSER
ESTADO DA PARAÍBA
IPSER - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA
OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL E REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE
OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPRO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO
PELO DECRETO 10.188 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 ATENDENDO AS NECESSIDADES
DO IPSER - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LAGOA
SECA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2021.DOTAÇÃO:
ORÇAMENTO 2021: RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro
de 2026. PARTES CONTRATANTES: IPSER - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS - LAGOA SECA/PB e CT Nº 006634/2022–19.01.2022 - EMPRESA
DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. - R$ 18.000,00
“Fernando Freire de Oliveira, CPF 389.124.907-10, torna público que requereu a SEMAPA-Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura, a Licença de Operação para construção unifamiliar
localizado no Cond. Res. Alamoana Praia do Jacaré, lt 156, qd13, BR 230, Km 10, Cabedelo-PB.”
E1 ENERGIAS RENOVAVEIS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTO 5 LTDA - CNPJ: 43.208.166/000100 - Torna público que requereu à SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA/PB, a Licença Prévia-LP, Licença de Instalação- LI e Licença de Operação- LO
para empreendimento de geração de energia elétrica por fonte solar fotovoltaica no município de
Serra Branca/PB, localizado no Sítio Porção, s/n, Zona Rural, CEP: 58.580-000. Foi determinado
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções.
A CLARO S/A CNPJ 40.432.544/0775-22, TORNA PÚBLICO QUE RECEBEUDA SEMAM –
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, A LICENÇA PRÉVIA DE N. 007/2022 PARA INSTALAÇÃO
DE UMA ANTENA PARABÓLICA A SER CONSTRUÍDA NA RUA IRINEU JOFFILY, 23 – TRINCHEIRAS, JOÃO PESSOA.
MARLENE DE MIRANDA HENRIQUES RESENDE, CPF:110.688.094-34, TORNA PÚBLICO
QUE REQUEREU A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA
DE CABEDELO A LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) PARA A REGULARIZAÇÃO DE UM IMÓVEL
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, SITUADO À QUADRA F, LOTE 39 NO BAIRRO PONTA DE
CAMPINA, LOTEAMENTO ALFHAMARES EM CABEDELO PB.

