
Alta de internações infantis preocupa

AUNIÃO  
Casos de Covid-19

Em João Pessoa, já há fila de espera para leitos pediátricos; MP e órgãos de saúde buscam soluções. Página 4

Magnífico cenário natural a céu aberto e com tremendo potencial turístico, a “Roliúde Nordestina” foi visitada recentemente pela atriz Maitê Proença. Página 8

Cabaceiras atrai, cada vez mais, produtores brasileiros

Morre, em JP, jornalista Antônio Vicente Filho

Drauzio culpa 
desinformação do 
Governo Federal 
pela alta na Covid 

Preço da cesta 
básica subiu 
5,45% em janeiro, 
aponta Dieese

PM evita roubo 
a joalheria em 
shopping e prende 
dois suspeitos

Será enterrado hoje, em Piancó, o corpo do repórter de 
cultura que atuou em jornais impressos de João Pessoa. 
O também coautor da biografia Jackson do Pandeiro: 
o rei do ritmo foi encontrado morto, ontem, aos 68 

anos, em seu apartamento, na capital 
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Depois do teatro, 
novelas na Globo,
filmes e séries 
para internet, 
Mayana Neiva 
se reinventa 
estreando 
podcast 
sobre 
universo 
feminino e 
espirituali-
dade.
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Em entrevista ao pro-
grama Giro Nordeste, 
médico criticou a postura 
negacionista do governo 
Bolsonaro e disse que, 
pela primeira vez, o Bra-
sil tem gestores que de-
sencorajam a vacinação.
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De acordo com a pes-
quisa, o preço médio da 
cesta básica - composta 
por 13 alimentos de pri-
meira necessidade - ficou 
em R$ 538,65, R$ 131,11 a 
mais que o valor atual do 
Auxílio Brasil.
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Homens invadiram 
loja e, após serem flagra-
dos, iniciaram uma troca 
de tiros e tentaram fugir, 
mas terminaram detidos 
nas proximidades do For-
rock. Todo o material do 
roubo foi recuperado.
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Oscar 2022 
Sem surpresas entre os indicados 
para este ano. ‘Ataque dos Cães’ 
e ‘Duna’ lideram a lista, em 
número de indicações.
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n A cada dia que passa torna-
se mais perceptível o ‘mal-
estar da civilização’ global, 
para aludir ao famoso estudo 
de Sigmund Freud.

Editorial
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n Mostrando o ying-yang de 
seus personagens, o diretor 
e roteirista Sam Levinson 
tem acertado no tom desta 
temporada de ‘Euphoria’. 

Gi Ismael

Página 10

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

522.528

26.775.419

397.259.234

9.848

633.894

5.750.868
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

7.336.239

371.434.691

10.240.682.367

381.241

23.101.660

------------

RECUPERADOS

Foto: João Vitor Aires/Divulgação
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O atacante Olávio (à esquerda 
da foto) é a maior aposta da 
Raposa na partida de hoje à 

noite, no Amigão, em CG, contra 
o CRB de Maceió. 
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Campinense 
na Copa NE

Belo reencontra torcida 
Torcedores do Botafogo poderão 
ver o time em ação no primeiro 
jogo de 2022 no Almeidão, em 
partida válida pelo Campeonato 
Paraibano.

Página 21



A cada dia que passa torna-se mais perceptível o ‘mal-estar da civi-
lização’ global, para aludir ao famoso estudo de antropologia e sociolo-
gia de Sigmund Freud, publicado em 1930, um ano após o abalo sísmico 
provocado pelo colapso na Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados 
Unidos. O aumento de doenças físicas e mentais é um reflexo inequí-
voco dessa realidade.

Em que pese o desenvolvimento econômico ascendente, um núme-
ro progressivo de pessoas, tanto nos países ricos como nas nações po-
bres ou remediadas, vive o cotidiano como se caminhasse à beira de um 
abismo. A pandemia de coronavírus acentuou bastante a sensação de 
insegurança, lançando novas incertezas no horizonte da humanidade.

Essa indisposição coletiva foi captada pelo Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento (PNUD) que, em seu novo relatório sobre 
segurança humana, intitulado “Novas Ameaças à Segurança Huma-
na no Antropoceno”, destaca que a “sensação de insegurança atormen-
ta 6 em cada 7 pessoas no mundo”. O documento foi divulgado, ontem, 
pelo órgão da ONU.

Em seu diagnóstico acerca do humor e da saúde física e mental da so-
ciedade humana contemporânea, o PNUD comprova “que há um des-
compasso crescente entre o desenvolvimento e a percepção de seguran-
ça no mundo”. E acrescenta que “o progresso do desenvolvimento global 
não leva automaticamente a mais sensação de segurança”. 

Além da pandemia de Covid-19 e dos desacertos econômicos pon-
tuais, a investigação do PNUD estabelece, entre as causas da náusea 
social, a crise ambiental “e ameaças que se tornaram mais proeminen-
tes nos últimos anos, incluindo as de tecnologias digitais, desigualda-
des, conflitos e a capacidade dos sistemas de saúde de enfrentar novos 
desafios”.

Para contornar a disforia mundial, o relatório orienta os formulado-
res de políticas para que coloquem a proteção, o empoderamento e a 
solidariedade lado a lado, “para que a segurança humana, as conside-
rações planetárias e o desenvolvimento humano atuem juntos e não a 
despeito uns dos outros”. Em suma, um problema está atrelado a outro 
e as soluções, idem.

Crônica

Freud se assustaria
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Hospitaleiro, pero no mucho!
O brasileiro é acolhedor, hospitaleiro. É 

povo que faz festa, recebe bem. Abre a casa, 
divide espaço com quem vem de fora. Gosta 
de estrangeiro. Esforça-se até para falar bem 
a língua do forasteiro e não se importa se este 
tropeçar no português, acha até bonito, char-
moso. É, brasileiro é gente fina. Com a pa-
lavra a família do congolês Moïse Mugenyi 
Kambagabe, 24 anos, espancado até a morte 
numa praia civilizada do Rio de Janeiro; ou o 
refugiado sírio Muhamed Ali, que foi xinga-
do na rua e ouviu frases como “o nosso país 
está sendo invadido por esses homens-bom-
bas, que matam crianças” e “sai do meu país”. 
Vamos escutar os haitianos xingados dentro 
de um ônibus em Cuiabá, ou a estudante Ma-
rie Okabayashi, brasileira descendente de ja-
poneses, ofendida por uma idosa que a cha-
mou de “chinesa porca”. É! Precisamos ouvir 
os bolivianos, libaneses, sírios, hondurenhos 
e hermanos argentinos.    

A verdade é que o brasileiro recebe mara-
vilhosamente bem... o europeu, o americano, 
principalmente o branco dos EUA. Sorri feliz 
para o branco de olho claro e cabelos louros. 
É gentil e prestativo, porém, muitas vezes de 
olho no passaporte do visitante. Ele é seleti-
vo na acolhida. 

O tema dói. Atinge o estômago e o orgulho 
brasileiros. Mas a pancada precisa ser dada. Se 
faz necessário sentir, refletir e buscar enten-
der. Boa parcela dos nacionais entorta a cara 
se a língua do visitante soar estranha demais. 
O brasileiro adora ouvir o inglês, o francês, o 
italiano, mas faz careta se o idioma for fala-
do pelo negro africano, piora a situação de for 
um idioma oriental. 

Com os irmãos latinos a situação também é 
lamentável. O espanhol pronunciado por uma 
pessoa nascida em terras de Espanha é uma 
coisa, mas soa diferente quando dito por um 
irmão sulamericano. É preciso admitir que 
o brasileiro gosta de olhar de cima para bai-
xo quando se trata de vizinhos. E não vale a 
desculpa esfarrapada de que é coisa trazida 
pelo futebol. É mentira! O esporte preferido 
da nação foi que incorporou esse olhar supe-
rior da vivência. 

 Claro, isso não quer dizer que todos os 
brasileiros são racistas, preconceituosos ou 

tratem mal os visitantes ou quem busca uma 
nova vida em terras brasilis ao fugir de guer-
ras e fomes pelo mundo. 

 Mas não é suficiente. As cenas de desres-
peito, preconceito, xenofobia, estão aí. Não é 
aceitável mascarar a verdade, fingir que é ex-
ceção.

Se olharmos bem, o Brasil é feito de filhos 
de muitas nações. De negros trazidos escra-
vos, de brancos ricos ou deportados, e de ín-
dios livres ou amordaçados. De gente do les-
te europeu, americanos centrais e vizinhos de 
toda América do Sul. E eles continuam vindo, 
pois acreditam no nosso país. 

Nós, que temos no registro de nascimen-
to a nacionalidade brasileira, precisamos aco-
lher quem chega como irmão brasileiro de co-
ração para que continuemos acreditando no 
Brasil. Se aceitarmos ou encontrarmos descul-
pas para crimes como a xenofobia, o racismo, 
o preconceito, estaremos derrotados como na-
ção. Se um estrangeiro sofre em terra brasilei-
ra quando busca acolhimento, o sangue e as 
lágrimas derramadas por ele precisam cau-
sar indignação.  

É necessário que o Brasil chore por Moï-
se, Muhamed, Okabayashi. É preciso pedir 
desculpas a todos eles e punir os agressores 
que por acaso nasceram com nacionalidade 
brasileira.

Tirante as conquistas da tecnologia 
no âmbito da saúde, cuja aplicação não 
depende de mim, sempre emperrei em 
assimilar e me apropriar do que se lou-
va como progresso tecnológico. Não 
sou contra, e embora tenha levado mui-
to tempo para mudar de teclado, e veja a 
um palmo dos olhos o asseio luminoso 
do texto eletrônico, mesmo assim ainda 
me ressinto da segurança da linha bati-
da fiche no papel. Por mais rebatido, por 
mais sujo que tenha terminado o texto 
datilográfico.  

Não uso além de 1 por cento das dis-
ponibilidades do celular. As ouças, coita-
das, vêm se arranjando graças ao telefo-
ne fixo, uma conquista de 1977 instalada 
na casa 41 da Salvador Batista. Foi fes-
ta entre os de casa, combinada a hora 
para Giovani Montenegro, Nathanael 
Alves e Lourdes Luna inaugurarem a 
campainha. 

Agora leio em Fernando Vasconce-
los que o telefone fixo está com os dias 
contados. E com ele a televisão a cabo e 
mais conquistas creditadas ao progres-
so. Parabenizo-me por finarmos, se não 
no mesmo dia, na mesma era. Tudo leva 
a crer que as minhas reais conquistas 
nesse campo morrerão comigo. 

Mas ainda tem o rádio, mesmo que 
as calçadas e os alpendres do interior 
mais profundo se liguem hoje e a qual-
quer instante  com o Morro do Ale-
mão ou com algum plantador de café 
no norte da África. Existiu este, surgi-
do de súbito numa plantação que Assis 
Chateaubriand foi visitar a convite do 
primeiro-ministro Mendes France. O 
cacique chorou sem controle ao se ou-
vir chamado por um paraibano entre 
argelinos. “D’onde você me conhece?”. 
E ouviu grosso e alto, no tom nordesti-
no: “Eu sou de Santa Cecília, de Umbu-
zeiro”.  Está isto nas memórias de Chatô.

O rádio talvez escape da superação 
completa. Vem puro na voz do falante 
e na música que transmite. Em mangas 
de camisa, a notícia como ela é, direta, 
acontecendo quase por si mesma; o gol, 
o lance de guerra, os mais diversos ce-

nários, ricos ou pobres, sem limites de 
lente, ao alcance infinito da imaginação. 

Nessa expectativa deve pesar muito 
minha suspeição. Ouvi falar do mun-
do pelas ondas do rádio, a guerra, a fra-
se de Churchill, o cerco terrível de Ber-
lim, a queda de Getúlio, o gol mortal  em  
interlúdio com o as vozes das Batista, 
de Dalva de Oliveira,  de Marlene, tudo 
despejado no balcão de seu Nequinho 
por vozes poderosíssimas. Vozes que 
vinham de longe com as cenas de niti-
dez que dispensavam o favor da tela e 
dos nossos olhos. O discurso humano, 
do locutor ou do orador, era bem mais 
poderoso. 

Na televisão, hoje, eu me limito ao fil-
me, ao jornal da noite e ao “Globo Rural”, 
onde se vê a melhor aplicação tecnoló-
gica dos grandes capitais estrangeiros e 
nacionais em terras que o poder públi-
co continua devendo à reforma agrária. 

Em sua coluna da semana passada 
Fernando Vasconcelos adverte para o 
fim do carro popular. O mercado do car-
ro de status, pelo que entendi, é estimu-
lado pela própria política fiscal.

 Graças ao bom Deus, a carne seca, o 
feijão chocha bunda, o queijo de coalho, 
o cuscuz não entram nisso. E, por mila-
gre, a rapadura.

Vão ter de me aguentar

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador

Crônica
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Salvando o troco!

“O rádio talvez 
escape da 
superação 
completa. Vem 
puro na voz do 
falante

Gonzaga Rodrigues

“O tema dói. 
Atinge o estômago 
e o orgulho 
brasileiros. Mas a 
pancada precisa 
ser dada. 

Clóvis Roberto
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Os proprietários de veí-
culos no estado da Paraíba 
com placa final dois já po-
dem emitir o boleto do Im-
posto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) para efetuar o paga-
mento do exercício de 2022. 
Para os donos dos carros e 
motos com final de placa 
dois garantirem o descon-
to de 10%, precisam pagar 
com antecipação a cota úni-
ca à vista até o dia 25 de fe-
vereiro. O pagamento será 
antecipado devido ao feria-
do bancário do Carnaval. 

Os contribuintes têm 
ainda outras duas opções 
para pagamento do tribu-
to, mas desta vez sem o des-
conto: O parcelamento em 
três vezes, sendo a primeira 
com vencimento também 
até o dia 25 de fevereiro; e 
o pagamento total do IPVA, 
sem desconto, que deve ser 
pago até o dia 29 de abril. 

Dúvidas na emissão do 
IPVA podem ser resolvidas 
por e-mail: gerencia.itcd.
ipva@sefaz.pb.gov.br

Observação
Para emitir o boleto do 

IPVA, o proprietário preci-
sa ter dados como CPF ou 
CNPJ (Pessoa Jurídica); nú-
mero da placa do veículo e 
do Renavam. No ato de im-
primir aparecem duas op-
ções: DAR (Documento de 
Arrecadação) ou Ficha de 
Compensação. Na opção 
DAR, o contribuinte somen-
te pagará nas agências ban-
cárias oficiais como Banco 
do Brasil e Caixa Econômi-
ca Federal, enquanto na op-
ção Ficha de Compensação, 
o contribuinte poderá pa-

A troca de experiência e 
o intercâmbio entre Paraí-
ba e Pernambuco  na área da 
agricultura continuam dando 
bons resultados e neste ano de 
2022 deverão obter mais êxi-
to, depois que produtores ru-
rais da cidade de Santa Cecília 
(PB) e de Arco Verde (PE) vi-
sitaram os municípios de Ria-
cho de Santo Antônio (PB) e 
Bom Jardim (PE), para conhe-
cer as atividades e ações que 
estão melhorando a qualida-
de de vida das famílias agri-
cultoras.

Na ocasião, foi possível vi-
sualizar tecnologias funda-
mentais de convivência com 
o Semiárido, como o biodi-
gestor (equipamento utiliza-
do para acelerar o processo 
de decomposição da matéria 
orgânica), reuso de águas cin-
zas, banco de sementes, barra-
gem subterrânea, máquina de 
fazer tela, plantio de palma ir-
rigada e criação de suínos. 

“Estas visitas de intercâm-
bio permitem a troca de expe-
riência e o aprendizado, que 
proporcionam a implantação 
de tecnologias pelos agriculto-
res, e garantem a melhoria nas 
suas produções e, consequen-
temente, mais renda familiar 
e qualidade de vida”, afirmou 

Prazo para pagar a cota única com desconto de 10% vai até dia 25 deste mês

Sefaz libera emissão do 
boleto para pagar IPVA

placa final dois

n 
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ação contra 
o racismo

“João está com a Paraíba e
a Paraíba está com João”, 
afirma Pollyanna Dutra  

DebanDaDa no 
ninho tucano?

Em face das movimen-
tações da oposição, no 
que diz respeito a esse 
momento de pré-campa-
nha, aliados do gover-
nador João Azevêdo (Ci-
dadania) entraram em 
campo para ressaltar 
quão operosa tem sido a 
gestão estadual na con-
dução das demandas que 
se apresentaram, sobre-
tudo no que concerne ao enfrentamento das crises eco-
nômicas e sanitárias geradas pela pandemia. Ressaltam 
as lideranças da base governista que mesmo diante de 
tantas dificuldades, o Governo do Estado conseguiu man-
ter o equilíbrio fiscal, credenciou a Paraíba a receber em-
préstimos, fez esforços para assegurar a segurança ali-
mentar da população mais vulnerável e ainda manteve 
o calendário de investimentos em obras estruturantes. 
Outro fator que motivou o grupo governista foi o resulta-
do da primeira pesquisa de intenção de voto para a dis-
puta ao Governo do Estado, do Instituto Datavox, que re-
gistrou ampla vantagem para o governador: 40,7% contra 
14,2% de Pedro Cunha Lima (PSDB); 6,6%, de Veneziano 
Vital do Rêgo (MDB), e 5,9% do ex-prefeito de João Pessoa, 
Luciano Cartaxo (PT). Para a deputada Pollyanna Dutra 
(foto, do PSB), o resultado comprova que “A Paraíba está 
com João. Um governador técnico que tem dado respostas 
em momentos tão desafiadores quanto os que estamos 
vivendo. Passou dois anos cuidando do povo, da saúde, 
preservando vidas, sem fazer campanha. João está com 
a Paraíba e a Paraíba está com João”.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

brasília: PT e Psb se reúnem 
Para TenTar aParar as aresTas 

DissiDência no PsD se aProfunDa 

sem veTar veneziano. e os Processos?

chaPa bolsonarisTa em formação

A bancada de oposição na Câmara Municipal de 
Campina Grande deverá ganhar mais muscula-
tura, se assim posso dizer, com a chegada do ve-
reador Pimentel Filho (PSD), que outrora integrou 
a bancada governista – semanas atrás, a coluna 
tratou dessa possibilidade. Reunião entre ele e 
a líder da oposição, Jô Oliveira (PCdoB), deverá 
convergir para esse entendimento. A dissidência 
dentro do PSD se aprofunda. 

Tovar Correia Lima (PSDB) foi indagado se acha-
ria possível uma aliança entre Pedro Cunha Lima 
(PSDB) e Veneziano Vital do Rêgo, nas eleições 
deste ano. E disse que não há tanto desgaste as-
sim que não possa gerar composição em segundo 
turno. Lembrei-me que o grupo tucano foi respon-
sável por mais de uma dezena de processos contra 
o senador. Todos vencidos pelo emedebista, nos 
tribunais. Ainda assim, não há desgaste?

Presidente do PL na Paraíba, o deputado Wellington 
Roberto afirma que as tratativas estão “adiantadas 
e muito bem estruturadas” para o partido apoiar a 
pré-candidatura de Nilvan Ferreira (PTB) a gover-
nador. Com isso, a chapa bolsonarista no estado 
começa a ser definida – agora, só falta escolher o 
candidato a vice-governador, uma vez que Bruno 
Roberto já está posto como o nome para o Senado. 

A imprensa nacional 
dá como certa uma 
debandada de depu-
tados federais do ni-
nho tucano até o final 
deste mês. Projeta-se 
a saída de mais de 10 
parlamentares da ban-
cada do PSDB, que tem 
32 integrantes. A rejei-
ção à pré-candidatura 
de João Dória a pre-
sidente, que encontra 
muita resistência nas 
composições que estão 
sendo construídas nos 
estados, seria o prin-
cipal motivo para as 
defecções.

Nilda Gondim (MDB) 
cobrou ações de “ins-
tituições e entidades 
organizadas” contra o 
racismo, ao fazer refe-
rência aos “assassina-
tos do congolês Moïse 
Kambagame e do bra-
sileiro Durval Teófilo Fi-
lho”, ambos negros. E 
fez menção a poema de 
seu pai, o ex-governa-
dor Pedro Gondim, que 
versa sobre igualdade: 
“E por que distinguir/no 
gozo da vida,/da vida 
integral,/pretos e bran-
cos,/ricos e pobres,/se 
tudo é igual?”. 

Na quinta-feira, PT e PSB terão reunião, em Bra-
sília, para tentar aparar arestas que prejudicam 
a formação da federação entre os partidos – que 
também conta com PCdoB e PV. Crítica feita pelo 
presidente do PSB, Carlos Siqueira, aos termos 
prévios da aliança, que considera desigual, por 
pouco não implodiu a iminente união. Mas há 
que se dizer: o PT, que tem mais tamanho, tem 
feito concessões generosas. Vide a situação em 
Pernambuco e no Espirito Santo.

Proprietários de veículos também têm a opção de parcelar o pagamento do imposto em até três vezes

Foto: Ortilo Antônio

gar em qualquer institui-
ção bancária.  

Impressão do boleto
O boleto do IPVA da pla-

ca final 2 deverá ser impres-
so por meio da internet. A 
emissão está disponibili-
zada no link do portal da 
Sefaz-PB https://www.se-
faz.pb.gov.br/servirtual/
ipva/emitir-dar ou no por-
tal do Detran-PB (www.de-
tran.pb.gov.br). O pagamen-
to deve ser efetuado nas 
agências bancárias do Ban-
co do Brasil e da Caixa Eco-
nômica Federal, no serviço 
de autoatendimento desses 
bancos; e também nas casas 
lotéricas; ou de forma mais 
prática no mobile banking 
– aplicativo disponível pe-
los bancos em aparelhos 
móveis como smartphones.

 
Isenção 
As categorias isentas de 

pagar IPVA com placa final 
dois, que requereram o be-
nefício no ano passado, vão 
precisar comprovar a isen-
ção até o dia 25 de fevereiro.

Conforme legislação do 
IPVA, as categorias como 
portadores de deficiência fí-
sica, com base no novo de-
creto 40.959/2020 da Por-
taria n° 176/2020, além da 
visual, mental ou autista, 
taxistas, veículos cadas-
trados no Ministério do 
Turismo na qualidade de 
transporte turístico; moto-
fretistas e de motoboys até 
150 cilindradas são isentas 
do tributo. 

Para realizar a compro-
vação via e-mail, basta ane-
xar os documentos solici-
tados, em formato de PDF, 
e enviar para o e-mail: ge-
rencia.itcd.ipva@sefaz.pb.
gov.br . Os documentos que 
precisam ser enviados em 
formato PDF são os cons-

tantes na Portaria 308/2017, 
conforme disciplina o arti-
go 55 do Regulamento do 
Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(RIPVA).

É importante lembrar 
que esses veículos isentos 
deverão pagar as demais 
taxas que envolvem o em-
placamento, como seguro 
obrigatório (DPVat), licen-
ciamento do Detran-PB e a 
Taxa de Bombeiro.

através do QR code acesse 
o link da sefaz para emitir o 

boleto para pagar o ipVa.

agRicultuRa familiaR

Empaer leva experiências para PE

o gerente regional da Empaer 
em Campina Grande, Ailton 
Francisco da Silva, que orga-
nizou a viagem da qual par-
ticiparam o prefeito de Santa 
Cecilia, José Marcilio Farias 
da Silva, integrantes da ad-
ministração municipal, agri-
cultores e técnicos da Empaer.

Segundo ele, as visitas ti-
veram por objetivo conhe-
cer o trabalho desenvolvido 
por agricultores do municí-
pio de Riacho de Santo Antô-
nio e pelo trabalho com sui-
nocultura que o zootecnista e 
extensionista rural Augusto 
Neto, da Empaer, desenvolve 

em sua propriedade em Bom 
Jardim. “Na ocasião, falamos 
sobre as orientações técnicas, 
sobre essas tecnologias que já 
executamos com bastante su-
cesso em nossa região, e abor-
damos o que temos feito em 
termos de extensão rural”, co-
mentou Ailton.

Um dos integrantes da 
Fundação Terra dos Servos de 
Deus, Michael Tavares, disse 
que buscou a Empaer porque, 
com sua experiência, pode 
ajudar na troca de conheci-
mento e parceria visando co-
laborar com a instalação na 
comunidade de várias ações 

que servirão de projetos pilo-
tos para levar a outras comu-
nidades.

Entre outras ações, pre-
vê instalar horta mandala 
com criatório de tilápia e ga-
linheiro, sistema de reuso de 
água pelo sistema de bio-fil-
tro, construção de pocilga com 
biodigestor, além de instalar 
fossa séptica. “A parceria que 
gostaríamos de partilhar com 
a Empaer é a troca de expe-
riência em várias áreas, seja 
área agroecologia, cultivos de 
hortaliças, criação de peque-
nos animais e muitas outras 
ações”, disse.

Foram apresentadas tecnologias e ações para melhorar a qualidade de vida do agricultor

Foto: Secom-PB
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O jornalista Antônio Vi-
cente Filho, de 68 anos, na-
tural de Piancó, foi encon-
trado morto na manhã de 
ontem em seu apartamento, 
em um condomínio no bair-
ro de Manaíra, por familia-
res. Até o fechamento des-
ta edição, a causa da morte 
não havia sido confirmada. 
Segundo a família, o corpo 
foi encaminhado ao Institu-
to Médico Legal na capital 
paraibana e em alguns dias 
deve-se saber o que levou o 
jornalista a óbito, bem como 
demais informações acerca 
do falecimento, mas a sus-
peita dos parentes é de que 
a causa esteja relacionada a 
uma antiga dependência ao 
álcool. O velório e sepulta-
mento acontecem em Pian-
có, cidade natal de Vicente, 
hoje pela manhã.

Formado em Jornalismo 
pela Universidade Federal 
da Paraíba, Antônio Vicen-
te era conhecido na impren-
sa paraibana pelo trabalho 
exercido por muitos anos 
no Jornal Correio da Paraí-
ba, em João Pessoa. Atuan-
te, principalmente, na Edi-
toria de Cultura, escreveu a 
biografia “Jackson do Pan-
deiro: o rei do ritmo” (Edi-
tora 34) junto com o também 
jornalista Fernando Moura, 
atual presidente da Funda-
ção Casa José Américo e ex-
superintendente do Jornal A 
União. Apesar de ser pian-
coense, em 26 de agosto de 
2011, Vicente recebeu da Câ-
mara Municipal de João Pes-
soa (CMJP) o Título de Ci-
dadão Pessoense, proposto 
pelo então vereador Ubira-
tan “Bira” Pereira.

O sobrinho de Antônio 
Vicente, o advogado Char-
les Tavares, destaca que o 
tio era um grande jornalista, 
com alguns livros lançados e 
com grande reconhecimen-
to, principalmente na capi-
tal paraibana. Na vida pes-
soal, Tavares comenta que a 
família, como um todo, la-
menta muito a relação de 

Morre o jornalista Antônio 
Vicente Filho, aos 68 anos
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Alternativa
Hospital Municipal 

da Criança e do 
Adolescente, em 

Campina Grande, se 
prontificou a receber 

pacientes de João Pessoa 
caso haja lotação na rede

Ministério Público e gestores da saúde buscam soluções para o problema; caso mais grave é observado em João Pessoa

Para discutir a sobrecarga 
de internações infantis pela 
Covid-19 e buscar soluções, 
representantes do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) 
estiveram reunidos, em au-
diência virtual, com gesto-
res da saúde do Estado e dos 
municípios de João Pessoa e 
Campina Grande, na última 
segunda-feira. O encontro foi 
motivado pela crescente alta 
no registro de novos casos de 
hospitalizações em decorrên-
cia da predominância da va-
riante Ômicron.

O caso mais grave é ob-
servado em João Pessoa, com 
o registro de sete crianças 
em fila de espera no aguar-
do da liberação de leitos para 
a hospitalização, registrado 
no Hospital Municipal Va-
lentina Figueiredo. Segun-
do a Secretaria Municipal de 
Saúde da capital, a unidade se 

encontrava, na segunda-feira, 
com os 30 leitos de enferma-
ria pediátrica disponibiliza-
dos ocupados, o que repre-
senta a lotação máxima.

Para solucionar o proble-
ma de forma emergencial, 10 
crianças hospitalizadas por 
outras enfermidades que não 
Covid-19 ou Síndrome Gripal 

Aguda Grave (SRAG) foram 
para o Hospital Infantil Ar-
linda Marques. 

Após a audiência, ficou 
acordado que o Hospital Mu-
nicipal do Valentina passa 
agora a atender exclusivamen-
te os casos de crianças conta-
minadas ou com suspeita de 
Covid-19. Além das transfe-
rências dos internos com ou-
tras comorbidades, todos os 
atendimentos pediátricos são 
direcionados para o Hospital 
Arlinda Marques, gerido pelo 
Governo do Estado.

A secretária de Saúde de 
João Pessoa, Margareth Di-
niz, tentou ainda remane-
jar os pacientes psiquiátricos 
para a rede estadual, para que 
30 leitos de enfermaria fos-
sem viabilizados. A propos-
ta, no entanto, foi negada pela 
SES já que os leitos para pa-
cientes psiquiátricos são alvo 
de Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) entre MPPB e 
o município e a rede estadual 

não possui serviço especiali-
zado de internação psiquiá-
trica para crianças na primei-
ra infância. 

Em reunião, o secretá-
rio executivo da SES, Daniel 
Beltrami, sugeriu que a de-
manda por internação psi-

quiátrica infantil fosse ab-
sorvida, temporariamente, 
pela rede substitutiva, for-
mada por hospital-dia e pelos 
Centros de Atenção Psicosso-
cial (Caps), o que não foi acei-
to pela Promotoria de Justiça 
da capital nem pela SMS-JP. 

Campina Grande
Na audiência, a direção do 

Hospital Municipal da Crian-
ça e do Adolescente, em Cam-
pina Grande, se prontificou a 
receber pacientes de João Pes-
soa caso haja lotação na rede. 
Neste momento, a unidade 
registra a maior taxa de in-
ternação de crianças e ado-
lescentes desde o início da 
pandemia, mas ainda há va-
gas disponíveis. Ao todo, o 
serviço possui 12 crianças, 
com idades de quatro meses 
a 15 anos, internadas com Co-
vid-19 em enfermaria, sendo 
sete com auxílio de oxigênio.

A reunião destacou ain-
da a importância da vacina-

ção infantil contra a Covid-19, 
em todo o estado, para dimi-
nuir a taxa de contágio, nú-
mero de infectados e agra-
vamentos que necessitam de 
internação que causam so-
brecarga no sistema de saú-
de público e privado.

Participaram da audiên-
cia virtual as promotoras 
de Justiça Maria das Graças 
Azevedo (com atuação na de-
fesa da Saúde em João Pes-
soa), Adriana Amorim (com 
atuação na defesa da Saúde 
em Campina Grande) e Fa-
biana Lobo (coordenadora 
do Centro de Apoio Opera-
cional em matéria da Saú-
de do MPPB), a secretária de 
Saúde de João Pessoa, Marga-
reth Diniz, o secretário exe-
cutivo da Saúde do Estado, 
Daniel Beltrammi, além de 
gestores do setor de Regula-
ção das secretarias e dos hos-
pitais Valentina e da Criança 
e do Adolescente de Campi-
na Grande.

Internações pediátricas aumentam
Pandemia

luto na imPrensa

A melhoria da qualida-
de do atendimento à pes-
soa com deficiência tem sido 
uma das prioridades do Go-
verno da Paraíba.  Assim, 
duas obras estão em anda-
mento e, quando concluídas, 
vão ampliar e fortalecer os 
serviços da Fundação Centro 
Integrado de Apoio ao Porta-
dor de Deficiência (Funad): a 
Escola Estadual de Educação 
Especial Ana Paula Ribeiro 
e a Oficina Ortopédica, que 
vão funcionar no pátio da 
Instituição, em prédios mo-
dernos e acessíveis, adapta-

dos para todos os tipos de 
deficiência. Os investimen-
tos são de aproximadamen-
te R$ 4,5 milhões. 

“São obras estruturantes 
para o desenvolvimento do 
nosso trabalho em prol dos 
usuários. A Escola Ana Pau-
la é uma conquista históri-
ca, esperada há muitos anos, 
dentro de uma estrutura me-
lhor, que amplia o número 
de alunos e que vai possibi-
litar um melhor acolhimen-
to para os estudantes. Ela vai 
ampliar não só o acesso, mas 
garantir também que sejam 

implementados outros servi-
ços da Rede Estadual de En-
sino. Já a oficina ortopédica, a 
primeira pública da Paraíba, 
representa a garantia de um 
equipamento que vai pro-
porcionar melhor qualidade 
de vida para os paraibanos 
que necessitam desses re-
cursos e de forma gratuita”, 
ressaltou a presidente da Fu-
nad, Simone Jordão, que tem 
acompanhado a execução da 
obra, que acontece sob o co-
mando da Suplan e também 
os projetos que envolvem a 
execução dos dois serviços.

Estado investe R$ 4,5 milhões em 
ações para pessoas com deficiência

Funad

n 
Hospital 
Municipal 
do Valentina 
passa agora 
a atender 
apenas os 
casos de 
crianças 
contaminadas 
ou com 
suspeita de 
Covid-19
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Descrédito do isolamen-
to, campanha contra o uso de 
máscara e outras medidas de 
proteção e, o mais importan-
te, declarações contrárias à va-
cinação. A postura descrita foi 
adotada pelo Governo Federal 
desde o início da pandemia da 
Covid-19 e pode ter sido cru-
cial para aumentar o número 
de vítimas fatais da doença.

“Se você avalia, desde o 
princípio, qual foi a postu-
ra do Governo Federal, foi de 
ir contra o isolamento, dando 
exemplo de como fazia aglo-
merações. E, mais tarde, quan-
do o uso de máscara se mos-
trou importante, o Governo 
fez uma campanha evidente 
contra as máscaras. E depois 
dificultar o acesso às vacinas, 
que continua fazendo até ago-
ra, quando fizeram toda uma 
situação com a vacinação de 
crianças. Fizeram uma con-
sulta popular para falar sobre 
vacinação de criança, nunca 
aconteceu um absurdo desses 
no mundo, tem que ouvir es-
pecialistas. O Brasil não é um 
país qualquer. Temos o maior 
serviço de vacinação pública 
gratuita reconhecido no mun-

do inteiro e foi desarticulado”, 
afirmou Drauzio Varella.

Em entrevista ao Giro Nor-
deste, ontem, o médico Drau-
zio Varella afirmou que a pos-
tura negacionista do Governo 
Federal tem sido incisiva. “Te-
mos uma situação que a gen-
te nunca enfrentou no passa-
do. É a primeira vez que temos 
uma campanha de vacinação 
em que as pessoas que desen-
corajam à vacinação fazem 
parte do primeiro escalão da 
República. É o Governo Fe-
deral que é contra. A popula-
ção brasileira aceita bem a va-
cinação e agora temos essas 
dúvidas e notícias falsas que 
são incentivadas pelo Gover-
no Federal e Ministério da Re-
pública”, afirmou o médico e 
escritor.

Drauzio informou ainda 
que existe um padrão na pos-
tura de desinformação adota-
da pelo grupo que está gerin-
do a República Federal tendo 
como líder o presidente Jair 
Bolsonaro e atinge outras pes-
soas como o atual ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga.

“Eu acho que [o padrão 
bolsonarista de desinforma-
ção] é pensado, calculado e 
consciente. Não conseguimos 
entender o motivo desse com-

portamento porque não con-
seguimos encontrar lógica 
no absurdo. E isso está tendo 
uma repercussão importante. 
Olha como está a vacinação de 
crianças, o serviço de vacina-
ção é de 1973. E agora temos 
pessoas que não conhecem 
o SUS que estão comandan-
do. Agora temos um médico 
que faz esse papel absurdo e 
criminoso que procura desa-
creditar a vacina”, declarou o 
médico.

“Essas pessoas não vão fi-
car impunes. À medida que a 
população toma consciência 
desses absurdos todos, é evi-
dente que vai chegar um mo-
mento que a justiça vai se pro-
nunciar”, concluiu Drauzio.

O médico lembra ainda 
que, mesmo sem uma comu-
nicação única para lutar con-
tra o vírus e evitar casos gra-
ves, com o desenvolvimento 
de sequelas a curto, médio e 
longo prazo, e mortes, os cui-
dados devem ser mantidos 
por toda a população. Para 
Drauzio, a população preci-
sa também incentivar a vaci-
nação para que mais pessoas 
estejam protegidas contra o 
desenvolvimento de casos 
graves, além do não abando-
no do uso de máscaras.

Drauzio Varella destaca política de 
desinformação do Governo Federal

agravamento da covid

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

dependência que o jornalis-
ta mantinha com o álcool, 
mas que “na medida do pos-
sível, a gente fazia de tudo 
por ele. Ele era muito reser-
vado, muito mesmo, mas o 
que a gente podia fazer, a 
gente fazia”.

De São Petersburgo, na 
Rússia, o escritor Astier Ba-
sílio prestou suas condolên-
cias e falou sobre o trabalho 
do jornalista, que era uma 
referência em sua área. “Toi-
nho era da geração românti-
ca do jornalismo. Foi através 
dele que, durante muito tem-
po, tiveram vez quem não 
tinha voz nenhuma num 
veículo, por muito tempo, 
elitista, como o jornal im-
presso. É o caso dos repen-
tistas e cordelistas que ele 
tanto amou e sobre quem 
tanto escreveu”, disse.

Os dois trabalharam 
juntos na redação do extin-
to Correio da Paraíba en-
quanto este ainda circula-
va. Foi lá que Astier pôde 
executar projetos dos quais 
muito se orgulha até hoje, 
“como o caderno em home-
nagem a Luiz Gonzaga”. O 
escritor lamenta que, assim 
como os jornais impressos 
estão morrendo, os jornalis-
tas atuantes no período de 
ouro do impresso também 
estão indo embora aos pou-
cos. “Fica conosco o com-
promisso de levar a chama 

adiante. E escrever com o 
mesmo amor que Toinho ti-
nha pela cultura popular, 
pela arte feita na Paraíba”, 
observou.

Através das redes sociais, 
outros jornalistas e entida-
des do Jornalismo manifes-
taram pesar. O secretário de 
Comunicação da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, 
Marcos Vinícius, comparti-
lhou em sua conta no Insta-
gram uma nota em luto pela 
morte do jornalista Antônio 
Vicente. “Ele era servidor 
da Secretaria de Comunica-
ção de João Pessoa há qua-
se 40 anos. Aos familiares e 
amigos, nossas condolências 
pela perda inestimável. Que 
Deus conforte a cada um em 
sua necessidade”, escreveu.

O Sindicato dos Jornalis-
tas Profissionais do Estado 
da Paraíba emitiu uma nota 
de falecimento a Vicente, 
carinhosamente conhecido 
como “Toinho”. “O Sindicato 
lamenta a morte de Toinho e 
expressa a seus amigos e fa-
miliares sua solidariedade 
neste momento de dor, com-
partilhado por toda a clas-
se jornalística paraibana”. 
Ainda no texto, a entidade 
relembra a trajetória profis-
sional de Antônio Vicente, 
que também foi integrante 
do Sindicato dos Jornalistas 
e exerceu diversas funções 
na diretoria.

Antônio Vicente era referência no jornalismo cultural da Paraíba

Foto: Arquivo Pessoal



A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), a partir de infor-
mações disponibilizadas pelo 
Ministério da Saúde, no Siste-
ma de Informação SI-PNI, con-
firmou, ontem, a atualização 
do número de doses de vaci-
nas contra a Covid-19 já aplica-
das no território paraibano. Ao 
todo, o Estado chega a marca de 
7.336.239 doses totais aplicadas 
e, também, 1.076.965 doses de 
reforço aplicadas na população 
com idade a partir de 18 anos.

Entre o número total de do-
ses aplicadas, 3.219.120 pessoas 
foram vacinadas com a primei-
ra dose, representando 79,31% 
do total da população do Es-
tado, e 3.015.225 completaram 
os esquemas vacinais, chegan-
do a 74,28% da população. Já as 
pessoas com o esquema primá-
rio completo, com o recebimen-
to de duas doses, 2.888.739 to-
maram as duas doses e 126.486 
utilizaram imunizante de dose 
única. 

Além das doses de refor-
ço, a Paraíba contabiliza tam-
bém a aplicação de 24.850 doses 
adicionais em pessoas com alto 
grau de imunossupressão. Até 
o momento, foram distribuídas 
um total de 6.832.643 doses de 
vacina aos 223 municípios pa-
raibanos até ontem. 

A SES confirmou novos 951 
casos de contaminação pela 
Covid-19, sendo 120 destes con-
siderados moderados e graves. 
Além disso, 16 óbitos em de-
corrência do agravamento da 
doença foram registrados, onde 
oito ocorreram no intervalo de 
24h entre a publicação dos bo-
letins diários de segunda-feira 
e terça-feira, as demais são da-
tadas desde o dia 4 de fevereiro.

Dois falecimentos acontece-
ram em hospitais privados e os 
demais em unidades públicas. 
Entre as vítimas estão dez ho-
mens e seis mulheres, com fai-
xa etária de 15 a 96 anos. Quatro 
pacientes não possuíam comor-
bidades informadas, entre os 
demais a patologia pré-existen-
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Só com o reforço, equipes de saúde atenderam mais de um milhão de pessoas com idade acima de 18 anos

PB já aplicou sete milhões de doses
vacinas contra covid

n  
Desde o início 
da pandemia, a 
Paraíba acumula 
522.528 casos 
confirmados de 
Covid-19, com 
o registro de 
9.848 mortes 
provocadas pela 
doença.

te mais frequente foi diabetes.
As vítimas residiam em 

João Pessoa (seis casos), Ma-
manguape (três), Campina 
Grande, Aparecida, Santa Rita, 
Juazeirinho, Remígio, Santa 
Rita, São Mamede e Teixeira 
(com um caso cada).

Com a atualização, a Pa-
raíba chegou a 522.528 casos 
confirmados da doença, sen-
do 381.241 pacientes conside-
rados recuperados da doença 
e 9.848 mortes. Até o momento, 
1.365.478 testes para diagnósti-
co da Covid-19 foram realiza-
dos no Sistema Único de Saú-
de (SUS), constatando casos e 
óbitos em todas as 223 cidades 
paraibanas.

Segundo o Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar, 35 pa-
cientes foram hospitalizados na 
rede pública entre segunda-fei-
ra e ontem, chegando a 459 pes-
soas internadas por Covid-19 
nos leitos da rede pública. Com 
os números, a ocupação total 
dos leitos de UTI (adulto, pe-
diátrico e obstétrico) chegou a 
61%. Na enfermarias para adul-
tos foi registrada a ocupação de 
65% dos leitos.

Entre as macrorregiões de 
saúde, a Região Metropolitana 
de João Pessoa preocupa com 
89% de ocupação nos leitos de 
UTI e 96% em enfermarias. Em 
seguida, a região do Sertão apa-
rece com 50% e 51% em UTI e 
enfermarias, respectivamente. 
Já na região sediada por Cam-
pina Grande, os números são 
de 53% de ocupação em UTI e 
45% nos leitos de enfermaria. 
Todos os dados são referentes 
aos leitos para adultos. 

Balanço
Mais 951 casos de 

Covid-19 foram 
confirmados ontem, 

com 16 mortes

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

JP imuniza 
hoje todos 
os públicos

A Prefeitura de João 
Pessoa continua sua 
campanha de vacinação 
contra Covid-19 e imuni-
za, hoje, crianças a par-
tir de cinco anos sem 
comorbidades ou de-
ficiência. Para este pú-
blico, não é necessário 
agendamento, bastando 
apresentar documento 
oficial com foto, Cartão 
SUS ou CPF, e compro-
vante de residência na 
capital.

Estão disponíveis 
também as segundas 
doses da CoronaVac 
(28 dias após a primei-
ra dose), Pfizer (60 dias), 
AstraZeneca (90 dias) e 
Janssen. Pode tomar a 
terceira dose a popula-
ção com idade a partir de 
18 anos (120 dias após a 
segunda dose), imunos-
suprimidos (28 dias) e os 
trabalhadores de saúde 
(120 dias). A aplicação da 
quarta dose é destinada 
para os indivíduos imu-
nossuprimidos que te-
nham recebido a tercei-
ra dose há, pelo menos, 
120 dias.

 Todos os públicos a 
partir dos 12 anos devem 
realizar o agendamento 
pelo aplicativo Vacina 
João Pessoa ou site vaci-
na.joaopessoa.pb.gov.br.

 
Dúvidas 
A prefeitura dispo-

nibiliza dois números 
de contato para auxiliar 
os cidadãos que estão 
com dificuldades para 
realizar cadastro, agen-
dar vacinação ou outras 
dúvidas relacionadas 
ao aplicativo Vacina JP. 
Nesses casos, a popula-
ção pode ligar ou enviar 
mensagem via Whatsa-
pp para os números: (83) 
98600-4815 ou (83) 98699-
2917. 

O horário de atendi-
mento desse serviço é de 
segunda a sábado, das 
8h às 19h. Outra forma 
de contato é através do 
endereço de e-mail: va-
cinajp@gmail.com.

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa, por meio da 
Central de Imunobiológi-
cos (Rede de Frio) e das Uni-
dades de Saúde da Família 
(USF), vacinou 4.236 idosos 
acamados contra Covid-19. 
Para este grupo, as equipes 
seguem vacinando os usuá-
rios cadastrados nos servi-
ços, com a terceira e quarta 
dose. A D4 está sendo ad-
ministrada apenas nos in-
divíduos imunossuprimi-
dos, que tenham recebido a 
terceira dose há pelo menos 
120 dias.

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) conta com o 
Serviço de Atenção Domici-
liar (SAD), que integra o Pro-
grama Melhor em Casa, do 
Ministério da Saúde, e tem 
a finalidade de trabalhar a 
desospitalização, diminuin-
do o tempo de permanência 
nos hospitais e nas unidades 
de pronto atendimento, por 
meio de um cuidado inte-
gral e humanizado no am-
biente domiciliar. Ou seja, 
atende pacientes que podem 
receber alta do hospital, po-

rém necessitam da continui-
dade dos cuidados em casa. 
Atualmente, o serviço pos-
sui cerca de 300 pacientes 
cadastrados.

“Além dos usuários assis-
tidos pelo Serviço de Aten-
ção Domiciliar, recebemos 
as demandas de todo mu-
nicípio de João Pessoa para 
vacinação que previne con-
tra Covid-19 e Influenza, na 
época de campanha; seja das 
pessoas assistidas pela rede 
privada ou do Sistema Úni-
co de Saúde, domiciliados e 
hospitalizados”, informou 
Fernando Virgolino, che-
fe da seção de Imunização 
da Prefeitura. “Agora, para 
este grupo, já começamos 
a aplicação da quarta dose 
de indivíduos imunossu-
primidos, complementan-
do o reforço na imunização”, 
acrescentou.

A Secretaria de Saúde de 
João Pessoa orienta aos imu-
nossuprimidos sobre a ne-
cessidade de apresentação 
de laudo médico, que ficará 
retido no local para fins de 
comprovação.

Imunização de idosos

Foto: Marcus Antonius/Arquivo

Número: 74,28% da população paraibana está com o esquema vacinal contra a Covid-19 completo
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A Secretaria Municipal 
de Saúde de João Pessoa 
(SMS), através do Hospital 
Prontovida, vai criar mais 
10 leitos para atendimento 
a pacientes com coronaví-
rus na capital. Com este au-
mento, a unidade que hoje 
está com 40 leitos de UTI e 
30 de enfermaria para tra-
tamento dos casos chega-
rá a 80 leitos no total para 
atender a demanda. Os no-
vos leitos devem entrar em 
funcionamento até sexta-
feira (11).

Segundo o diretor ad-
ministrativo do hospital, 
André Lima, até a manhã 
de ontem, a disponibilida-
de de vagas na UTI era de 
quatro leitos e na enferma-
ria de dois. “Mas, isso muda 
a toda hora. Para acompa-
nhar essa rotatividade, dia-
riamente, fazemos um cen-
so sobre a disponibilidade 
de vagas e sempre que é 
possível, o remanejamento 
de pacientes já que alguns 
estão aptos a ter alta”, in-
formou.

Conforme explicou, até 
o dia 2 de fevereiro (quarta-
feira passada), além da Co-
vid, o hospital oferecia aten-

Faixas
As intervenções 

para a prática 
de caminhada 
e ciclismo nas 

vias públicas de 
Campina Grande 

estiveram suspensas 
no mês de janeiro

Reforço na estrutura de atendimento do hospital ocorre devido ao aumento da demanda em João Pessoa

Prontovida vai ganhar mais 10 leitos
covid-19

dimento clínico e cardíaco 
à população. Agora, com o 
aumento dos casos de Co-
vid, motivado pela varian-
te Ômicron, voltou a ser re-
ferência na Rede Municipal 
de Saúde para tratamento 
do coronavírus.

“Diante desse quadro, fi-

zemos o remanejamento dos 
pacientes clínicos e cardía-
cos para outras unidades 
da Rede de Saúde do Muni-
cípio, a exemplo do São Vi-
cente de Paulo, Santa Isabel e 
Padre Zé. Enfim, houve uma 
reestruturação e o Pronto-
vida voltou à função para a 

qual foi criado e enquanto ti-
ver demanda de Covid, va-
mos continuar sendo exclu-
sivo para a doença”, afirmou.

Ainda sobre o atendi-
mento, o diretor adminis-
trativo do Prontovida disse 
que todos os casos da doen-
ça chegam ao hospital via 

regulação, sendo necessário 
que o paciente passe antes 
por uma UPA, um PSF ou 
algum outro hospital.

Com relação à equipe 
de profissionais, ele reve-
lou que também está aguar-
dando a contratação de mais 
profissionais de saúde por 

parte da secretaria para re-
forçar a equipe e atender 
melhor a demanda diante 
do novo pico da Ômicron. 
O Hospital Prontovida está 
localizado na Avenida Mon-
senhor Walfredo Leal, n° 46, 
no bairro de Tambiá, com 
atendimento 24h.  

n 

No momento, 
o Hospital 
Prontovida tem 
40 leitos de UTI e 
30 de enfermaria 
para atender 
pacientes com 
Covid-19. Com 
as novas vagas, 
saltará para 80 
leitos disponíveis. 

Saúde
Conselho 
realiza hoje 
Encontro de 
Lideranças 

O Conselho Estadual 
de Saúde (CES) e  a  Fede-
ração das Associações Co-
munitárias  (FEPAC), reali-
zam nesta quarta-feira (9)  
o  I Encontro de Lideranças 
do  Vale do Mamanguape. 
De acordo com o presiden-
te do Conselho Estadual 
de Saúde, Eduardo Cunha, 
o objetivo do Encontro é 
fazer uma ampla discus-
são  sobre a real situação 
da região em todos os sen-
tidos, principalmente com 
relação às comunidades ri-
beirinhas, agricultura fa-
miliar, segurança pública 
e saúde. 

“Vamos levar ao co-
nhecimento das autori-
dades competentes depoi-
mentos de pessoas dessa 
região que vivenciam os 
problemas enfrentados 
no dia a dia”, comentou 
Eduardo Cunha ao lem-
brar que recentemente 
numa luta do conselho 
e de outras entidades a 
água voltou a jorrar para 
as comunidades de Cur-
ralinho, Itapicirica e Pal-
meiras  garantindo o 
cultivo de plantações, 
consumo humano e ou-
tras atividades.

Água, segurança Pú-
blica e infraestrutura no 
Vale do Mamanguape 
estão entre os temas que 
serão debatidos  pelo se-
cretário de Recursos Hí-
dricos do estado, Deus-
dete Queiroga, o coronel 
Afonso Galvão, do Co-
mando Regional da Polí-
cia Militar e o  presidente 
da Companhia de Água e 
Esgoto da Paraíba, Mar-
cus Vinícius. Ainda du-
rante o encontro serão 
discutidos:  “ACS e Ende-
mias: conquistas e desa-
fios”,  e “Agricultura Fa-
miliar”.

arteSanato

Sereias da Penha capacitam 
artesãs do interior do AM

De cinco a seis dias de bar-
co, a depender do nível da 
água do rio, até chegar a Ma-
naus, para poder ter acesso 
ao aeroporto mais próximo. 
Esse é o acesso com melhor 
custo benefício para quem 
precisa sair do município de 
Carauari, há mais de 700 km 
da capital do Amazonas, e se 
encaminhar até o aeroporto. 
Mas o trajeto não chegou nem 
perto de ser obstáculo per-
to do desejo de buscar capa-
citação profissional e apren-
der a transformar escamas 
de peixe em arte. Foi com 
esse objetivo que três artesãs 
da Associação das Mulheres 
Agroextrativistas do Médio 
Juruá (Asmanj) desembar-
caram no último fim de se-
mana em João Pessoa e ficam 
até hoje.

Com mais de 160 mulheres 
artesãs associadas, elas come-
çaram a trabalhar de manei-
ra oficial com biojoias no ano 
passado, mas até então não 
exploravam a escama de pei-
xe, matéria-prima comum na 
região, por desconhecer a ha-
bilidade. E foi buscando co-
nhecimento na internet, que 
descobriram o trabalho das 
Sereias da Penha.

“Estamos iniciando agora 
um trabalho com as escamas 
de peixe. A gente tinha um in-
tercâmbio para fazer, voltado 
para escamas. Mas não sabía-
mos para onde ir, onde buscar. 
Botei no Google e foi o primei-
ro trabalho que conhecemos, 
vimos o desfile de peças no 
São Paulo Fashion Week e que 
elas atuam há um certo tem-
po. Fiz contato via rede so-
cial e as meninas foram super 
receptivas para nos receber 
aqui. Por questões financei-
ras, só nós três podemos vir, 
mas a experiência está sendo 
muito incrível e vamos passar 
tudo que aprendemos para as 
outras associadas”, destacou 
Rosângela Cunha, integrante 
da Asmanj.

As artesãs de Manaus tra-

balham com cipó, na confec-
ção de peneiras, vassouras, 
bordados, costuras, entre ou-
tros artigos. Na capacitação 
com as Sereias, estão tendo 
a oportunidade de aprender 
mais sobre o macramê, o cro-
chê, o trato com a escama de 
peixe, pedrarias, na confec-
ção de colares, roupas, arti-
gos para decoração, jarros e 
acessórios. A meta é que, ain-
da este ano, as Sereias da Pe-
nha possam ir até Carauari, 
promover uma capacitação 
para todas as artesãs da as-
sociação e aprender um pou-
co do trabalho que desenvol-
vem por lá.

“Felizmente com o apoio 
da prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Urbano, estamos tendo subsí-
dios para não só desenvolver 
nosso trabalho, mas também 
potencializá-lo. Esse inter-
câmbio, essa troca de conhe-
cimento, é muito importan-
te. A participação no Salão 
do Artesanato Paraibano, in-
clusive com toda a decoração 
do espaço na parte da frente, 
nos deu uma boa visibilida-
de. Além disso, conseguimos 
por meio de parceria entre a 
Sedurb e o Empreender Pa-
raíba, a concessão de um mi-
crocrédito para concluirmos a 
reforma da nossa nova sede”, 
destacou Aline Gouveia, inte-
grante da Associação Sereias 
da Penha.

A Sedurb tem desenvol-
vido um trabalho, desde o 
ano passado, para recolocar 
as artesãs no cenário cultu-
ral e econômico da capital. 
Além da parceria para o mi-
crocrédito, a pasta promoveu 
um desfile de lançamento do 
novo momento das Sereias, 
bem como tem buscado ca-
pacitação profissional para 
as artesãs, que já participa-
ram da Semana Estadual do 
Microempreendedor e estão 
sempre inseridas nos proje-
tos da prefeitura, como a Fei-
ra Móvel do Produtor.

STTP retoma ações de interdição 
e canalização de avenidas em CG

caminhada e cicliSmo

A Prefeitura de Cam-
pina Grande, por meio 
da Superintendência de 
Trânsito e Transportes 
Públicos (STTP), retomou 
neste mês as interdições 
parciais e as canalizações 
de vias do município para 
garantir a segurança viá-
ria dos praticantes de ca-
minhada e ciclismo.

De segunda à sexta-fei-
ra, das 5h às 7h, os agentes 
de trânsito da STTP inter-
ditam parte da Avenida 
Janúncio Ferreira, do Pon-
to Cem Réis ao Viaduto. 
E das 16h30 às 20h a Ave-
nida Floriano Peixoto (do 
viaduto até o final da via, 
no Castelo Branco) recebe 
a intervenção dos agentes.

Aos sábados, trechos 
da via do Canal de Bo-
docongó são interditados 
das 5h às 7h. No mesmo 
local, os agentes de trân-
sito reiniciaram ontem o 
trabalho de interdição e 

canalização no turno da 
noite. Essa ação acontece-
rá todas às terças e quin-
tas-feiras, das 19h às 21h, 
para a prática de ciclismo 
de velocidade.

Para realizar as inter-
dições e canalizações os 
agentes da STTP distri-
buem cones, barreiras e 
fitas, além de posiciona-
rem viaturas e motocicle-
tas em locais estratégicos, 
para garantir a segurança 
viária dos esportistas.

Para o superintenden-
te da STTP, Carlos Dun-
ga Júnior, a ação faz par-
te do plano da prefeitura 
de incentivar a utilização 
dos espaços públicos pe-
los cidadãos. “Queremos 
contribuir para a saúde 
pública e para o bem-estar 
da população, garantin-
do a segurança das pes-
soas que buscam o ar livre 
para se exercitar”, afirmou 
Dunga Júnior.

As intervenções para a 
prática de caminhada e ci-
clismo estavam suspensas 
durante o mês de janeiro, 
um período tradicional-
mente de férias, em que 
diminui a prática das ati-
vidades físicas em espa-
ços públicos.

Áreas reservadas para as práticas esportivas são sinalizadas e fiscalizadas pelas equipes da STTP

Foto: Codecom/CG

Os novos leitos Covid-19 no Hospital Prontovida têm previsão de entrar em funcionamento a partir de sexta-feira

Foto: Secom-JP



Policiais trocaram tiros com bandidos que haviam invadido uma joalheria, prenderam dois deles e recuperaram os objetos

PM evita assalto no Manaira Shopping
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A Polícia Militar prendeu 
dois suspeitos de tentarem 
assaltar uma joalheria no in-
terior do Manaíra Shopping, 
em João Pessoa. O caso acon-
teceu no início da tarde de on-
tem e a identidade da dupla 
não foi revelada.

O tenente Gama, que co-
mandou a operação, disse que 
a ação foi praticada por três 
homens, sendo que dois de-
les foram detidos quando ten-
tavam fugir por uma rua sem 
saída próximo do Forrock. Os 
bandidos estavam utilizando 
um veículo. 

Para a polícia, os presos in-
formaram que são de Recife e 
não revelaram quando chega-
ram a João Pessoa. Com eles, fo-
ram recuperadas todas as joias 
roubadas e apreendida uma 
pistola, uma moto e o carrega-
dor de uma metralhadora. 

Um dos acusados tem 33 
anos já tinha passagem pela 

polícia por roubo. O outro tem 
27 anos e estava com um man-
dado de prisão em aberto no 
Estado do Rio Grande do Nor-
te por roubos, porte ilegal de 
arma, receptação e adultera-
ção de veículo.

De acordo com o tenen-
te Gama, houve troca de ti-
ros quando os bandidos ten-
taram fugir, mas um deles foi 
alvejado, sendo socorrido para 
o Hospital de Emergência e 
Trauma, na capital.

Esta não foi a primei-
ra ação de bandidos naque-
le local. No início desse mês, 
quantro pessoas entraram no 
shopping e tentaram levar ob-
jetos de uma loja.

O Manaíra Shopping emi-
tiu nota reconhecendo a ra-
pidez no atendimento, pren-
dendo os suspeitos. Segundo 
a nota, o sistema de monitora-
mento do shopping identificou 
a ação e, de imediato, acionou 
a polícia, que agiu na captura 
dos assaltantes sem que hou-
vesse nenhuma vítima.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Fotos: Reprodução /Rede social

Assaltantes de Pernambuco foram perseguidos pela Polícia Militar e presos em uma rua sem saída, próxima ao Forrock

A polícia encontrou, entre os 
materiais, um transformador

Foto: Ascom/PCPB

As ações das Polícias Ci-
vil e Militar na comunidade 
Bela Vista, no bairro do Cris-
to Redentor, estão surtindo 
o efeito esperado. Na tarde 
de segunda-feira (7), agen-
tes das Delegacias de Crimes 
Contra o Patrimônio (DC-
CPAT) e de Crimes Contra a 
Pessoa (Homicídios) da capi-
tal prenderam em flagrante, 
três integrantes de uma fac-
ção criminosa que vem ater-
rorizando os moradores da-
quela comunidade.

Segundo o delegado João 
Paulo Amazonas, com os pre-
sos foram encontrados o veícu-
lo utilizado na ação criminosa 
deste último fim de semana, 
uma motocicleta também vista 
na ação do grupo, além de dro-
gas e diversos aparelhos celu-
lares, que a polícia acredita se-
jam produtos de roubos.

A ação dos criminosos re-
percutiu nas redes sociais. 

Eles são integrantes da fac-
ção criminosa dominante no 
bairro de Cruz das Armas. 
“Todos foram autuados e res-
ponderão por crimes como 
tráfico de drogas, associação 
ao tráfico e associação crimi-
nosa armada.  

O delegado João Paulo 
Amazonas garantiu que as 
diligências terão continuida-
de, com o objetivo de respon-
sabilizar os demais envolvi-
dos nos atos criminosos.

Um homem suspeito de 
furtar transformador de 
energia pertencente a Cage-
pa foi preso na final da tarde 
de segunda-feira (7). Segun-
do o delegado Hugo Hélder, 
da Delegacia Seccional de 
Alhandra, o homem prati-
cava furtos de fios de cobre 
nos municípios do Litoral Sul, 
principalmente em Alhandra 
e Pitimbu.

“Os agentes das Delega-
cias de Pitimbu e Alhandra 
flagraram o homem com vá-
rias ferramentas adequadas 
para a extração do cobre, que 
ele pretendia vender em su-
catas. Provavelmente, ele é o 
autor de outros crimes dessa 
natureza que acontecem na 
região canavieira dos muni-
cípios do Litoral Sul”, disse 
Hugo Hélder.

O homem foi autuado em 
flagrante delito por furto qua-
lificado e foi colocado à dispo-
sição da Justiça. Hugo Helder 
informou que o preso pode 
ter participação em outros 
furtos e roubos. É mais uma 
ação da Delegacia Seccional 
de Alhandra no combate à 
criminalidade em toda a re-
gião do Litoral Sul da Paraíba.

O odontólogo Paulo Ro-
berto Negreiros Albuquer-
que Júnior, de 29 anos, e que 
faria aniversário hoje, mor-
reu em um acidente ocorri-
do no km 79, da BR-101, em 
Santa Rita. A vítima traba-
lhava como dentista no mu-
nicípio de Mamanguape. O 
acidente aconteceu por vol-
ta das 8h de ontem. Equipes 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral e do Corpo de Bombeiros 

estiveram no local, sendo o 
corpo do dentista removido 
para o Núcleo de Medicina 
e Odontologia Legal.

No local, os policiais da 
PRF tomaram conhecimen-
to que Paulo Roberto teria 
perdido o controle do veí-
culo, bateu no canteiro cen-
tral e invadiu o sentido con-
trário da rodovia. A via foi 
parcialmente interditada, 
sendo que o fluxo fluiu por 

apenas uma faixa.
Outro acidente na ma-

nhã de ontem foi registrado 
na Avenida Dom Pedro II, 
em João Pessoa. Um carro ca-
potou após se envolver com 
mais dois veículos. Com o ca-
potamento, uma das vias foi 
interditada pela Semob. Uma 
equipe do Corpo de Bombei-
ros esteve no local para fazer 
a lavagem do local e evitar 
derrapagem.

Paulo Roberto 
estava sozinho 
em seu veículo, 
que capotou 
após colidir 
com o canteiro 
central da BR

repressão

Polícia Civil apreende 
droga e celulares em JP

Dentista de Mamanguape morre 
após capotar veículo na BR-101

acidente

Dupla confessa ter assassinado
de comerciante para roubar

santa rita

Foto: Reprodução

Foto: Ascom/PRF

litoral sul
Homem é 
flagrado com 
material da 
Cagepa

Uma dupla, que não teve 
a identidade revelada foi 
presa no início da tarde de 
ontem suspeita de assassi-
nar o comerciante Gentil 
Nascimento, de 55 anos, que 
estava desaparecido desde 
sexta-feira (4), após sair de 
casa dizendo à esposa que 
iria colocar lenha no forno 
da padaria de sua proprie-
dade, localizada em Várzea 
Nova, distrito de Santa Rita, 

na Região Metropolitana de 
João Pessoa e, depois, pas-
saria em um supermercado 
para fazer compras. A pri-
são dos suspeitos, segundo 
o major Alberto Filho, acon-
teceu no início da tarde de 
ontem. Os suspeitos não de-
monstraram nenhum tipo 
de arrependimento e disse-
ram que mataram para rou-
bar a quantia de R$ 300.

O corpo do comerciante 

foi encontrado na manhã de 
segunda-feira (7) em adian-
tado estado de decomposi-
ção, no Açude da Pedreira, 
em Mamanguape, no Lito-
ral Norte da Paraíba. Se-
gundo a polícia, as mãos de 
Gentil Nascimento estavam 
amarradas com o cinto de 
segurança e os pés por uma 
corda. Uma pedra de tama-
nho médio também estava 
amarrada aos pés.

Ação
Presos integram 
facção criminosa 
que atua em Cruz 

das Armas
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Conhecida nacionalmente, a famosa Roliúde Nordestina é um dos lugares preferidos de grandes produtores

Um cenário natural a céu aberto  

Conhecida nacionalmen-
te como a “Roliúde Nordesti-
na”, a cidade de Cabaceiras, no 
Cariri paraibano, já foi cenário 
para a produção de mais de 30 
séries, documentários, nove-
las e filmes como, por exem-
plo, “O Auto da Compadecida”, 
que é baseado na peça teatral de 
Ariano Suassuna. Além disso, 
conta com o principal atrativo 
turístico, o Lajedo de Pai Ma-
teus. Lá os visitantes buscam 
como roteiro o ecoturismo – o 
turismo voltado para a nature-
za e contemplação. Entre os tu-
ristas que recentemente visita-
ram o local está a atriz Maitê 
Proença.

Cabaceiras é a cidade brasi-
leira que tem o menor volume 
de chuvas anualmente, o que a 
torna propícia para a cinema-
tografia nacional. É nesse local 
onde é realizada uma grande 
atração cultural da Paraíba, a 
Festa do Bode Rei, que aconte-
ce todos os anos com o objetivo 
de promover a cadeia produti-
va da caprinovinocultura e es-
timular o turismo rural. 

A diretora de Turismo de 
Cabaceiras, Mércia Francielle 
Vieira de Farias, explicou que 
os pontos de visitação foram 
divididos por rotas. “Temos a 
Rota dos Lajedos, que é foca-
da no ecoturismo, a Rota do 
Couro, em que o turista visita 
todo o processo do curtimen-
to do couro, como é fabricado 
o artesanato até o produto fi-
nal; a Rota Histórica Cultu-
ral, cujo destaque é o Centro 
Cultural, com prédios antigos 
na zona urbana e na zona ru-
ral, e a Rota Cinematográfica, 
mais conhecida como a Roliú-
de Nordestina, com destaque 
para a igreja que foi cenário 
para as filmagens do Auto da 
Compadecida”, explicou.

A maior festa da cidade é a 

“Festa do Bode Rei”, que marca 
a abertura do São João na região 
do Cariri e atrai multidões. Ela 
se transformou em um festival 
com diversas atrações, a exem-
plo das exposições e feiras de 
animais, mostras de artesana-
to, gastronomia, desfiles, apre-
sentação de danças folclóricas, 
competições, palestras, cursos 
e shows de forró. Ao todo, são 
três dias de festas, cujo ponto 
forte é a “gastronomia bodísti-
ca” com oferta de pratos típicos 
como a “bodioca” – uma tapio-
ca recheada de carne de bode 
ou do “McBode”, um hambúr-
guer de carne de bode.

De acordo com Mércia Fa-
rias, a Rota dos Lajedos encan-
ta todos os visitantes. “O Lajedo 
de Pai Mateus é uma formação 
raríssima, uma obra da nature-
za. Só existem três semelhan-
tes em todo o mundo e acaba 
atraindo um olhar diferencia-
do de todos os visitantes. É, sem 
dúvida, o maior ponto turístico 
da cidade. Quem visita sempre 
comenta que lá tem muita ener-
gia positiva. Ao saírem de lá, as 
pessoas dão testemunhos afir-
mando que estão renovadas e 
com uma sensação de paz in-
terior. Só quem vai lá e conhe-
ce a imensidão que é o lajedo, 
vendo as rochas, sente a energia 
que emana do local”, comentou, 
destacando que visitantes re-
velam que retornarão ao local 
com amigos e familiares.

CabaCeiras

Na semana passada, a 
atriz Maitê Proença esteve 
em Cabaceiras e, na ocasião, 
foi recepcionada pela dire-
tora de Turismo do municí-
pio, Mércia Farias. Por meio 
de suas redes sociais, Maitê 
publicou diversas fotogra-
fias que relacionam a cultu-
ra aos pontos turísticos e as 
belezas da região. Um dos 
locais visitados foi o Laje-
do de Pai Mateus, onde con-
templou o pôr do sol – um 
dos momentos mais espera-
dos por quem visita o pon-
to turístico.

No Centro da cidade, a 
atriz aproveitou para um ba-
te-papo com o folclórico per-
sonagem cabaceirense Zé 
de Sila, também conhecido 
como o “Encantador de Viú-
vas”. Relatos na cidade dão 
conta de que mais de 20 in-
felizes recém-descasadas, 
por força da morte de seus 

maridos, foram consoladas 
por Zé. Sua fama ganhou o 
Brasil quando fez o dublê do 
padre em “O Auto da Com-
padecida”, que era interpre-
tado pelo ator Rogério Car-
doso. Ele tem uma loja de 
artesanato que fica na praça 
principal da cidade.

A visita de Maitê Proen-
ça a Cabaceiras se deu atra-
vés da Expedição Cariri, um 
produto oferecido por uma 
empresa de turismo que 
tem sede em João Pessoa, 
em parceria com o estilista 
Ronaldo Fraga. Na cidade, 
a atriz foi recebida por uma 
multidão. Por sua vez, ela se 
mostrou receptiva, foi aten-
ciosa com os cabaceirenses 
e tirou fotos com Zé de Sila, 
com o pessoal que trabalha 
no museu e com diversos ad-
miradores.

“Para nós, a visita de 
Maitê foi muito importan-

te. Após a visita ao Lajedo, 
ela disse que se conectou 
com a natureza, com Deus 
e com seu interior. É isso 
que a gente tenta transmitir 
para todo mundo que visita 
Cabaceiras. De nossa parte, 
nós buscamos sempre aten-
der às expectativas do tu-
rista, fazendo com que ele, 
ao deixar nossa cidade, siga 
feliz e realizado. Foi o que 
aconteceu com Maitê Proen-
ça, que saiu de Cabeceiras 
feliz por vislumbrar tanta 
beleza e ser tão bem rece-
bida pela população local”, 
revelou a diretora de Turis-
mo de Cabaceiras.

O próprio diretor do 
Auto da Compadecida, 
Guel Arraes, ficou tão des-
lumbrado com a cidade que 
voltou para produzir ou-
tros filmes, aproveitando 
o belo cenário que a cida-
de oferece.

Atriz foi recebida por uma legião de fãs

Visitas com 
mais dias para 
não aglomerar

“A pandemia provocada 
pelo coronavírus mudou os há-
bitos dos visitantes e os nossos. 
As visitas ao Lajedo de Pai Ma-
teus, que aconteciam mais nos 
finais de semana, passaram a 
acontecer durante os dias úteis, 
provavelmente com as pessoas 
evitando aglomerações. O eco-
turismo rural geralmente é feito 
por famílias que saem dos esta-
dos de Pernambuco, Rio Gran-
de do Norte e São Paulo, entre 
outros estados. Todos em busca 
de tranquilidade”, frisou. 

O Lajedo conta a lenda do 
eremita Pai Mateus, que viveu 
na localidade no século 18 e que 
atuava como curandeiro. A Pe-
dra do Capacete é um dos pon-
tos que mais atraem os turistas, 
somando com o laranja nas pe-
dras que junto ao alaranjado do 
pôr do sol fazem um show di-
ferente a cada visita. São 19 km 
da zona urbana até o Hotel Fa-
zenda Pai Mateus. Cabaceiras 
fica a 200km de João Pessoa, na 
região do Cariri, onde pratica-
mente faz sol o ano inteiro.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

n 

Nas suas 
redes sociais, 
Maitê Proença 
publicou 
imagens 
de pontos 
turísticos e 
das belezas 
da região 

Bode Rei
A festa marca a 

abertura do São João 
na região do Cariri e 
atrai uma multidão 

de visitantes

Pedra do Capacete recebe turistas de todas as partes do país

Foto: João Vitor Aires

Foto: João Vitor Aires Foto: João Vitor Aires

Lenda
Pai Mateus, um 

eremita que viveu 
na localidade, 

ficou conhecido 
como curandeiro

A artista contemplando o pôr do sol, no Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras

Foto: João Vitor Aires

A Rota dos Lajedos, focada no ecoturismo, é um dos pontos de visitação Gnamas geradas pelo processo de dissolução da rocha

Foto: Instagram da atriz
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Faz 20 anos desde que Mayana Neiva estreou 
nos palcos da Paraíba, ganhando o prêmio de Atriz 
Revelação na Mostra Estadual de Teatro e Dança 
com a peça Hello Boy. Desde então, a campinense 
que foi morar na capital paulista para integrar o 
grupo de teatro do diretor Antunes Filho tem di-
versificado sua carreira em tantas áreas quanto seu 
interesse aponta. Formada em Filosofia pela Pon-
tifícia Universidade Católica de São Paulo, ela aca-
ba de lançar um podcast sobre o universo feminino 
e a espiritualidade. Com várias produções atual-
mente em cartaz no streaming, Mayana prepara o 
segundo livro para o público infantojuvenil e para 
estrear na música, quase sempre incluindo a terra 
natal em seus percursos artísticos.

Prestes a completar 39 anos, a atriz não faz 
nada por improviso. Todos os projetos nos quais 
decide investir são cercados de estudos e prepa-
rações. Assim foi para a criação do Conversas que 
curam, disponível a partir desta semana nas princi-
pais plataformas de áudio da internet. “Esse é um 
universo que eu sou apaixonada há muito tempo: 
autoconhecimento”, aponta Mayana, em entrevis-
ta para A União. “Falar disso é um desejo enorme 
para mim. É uma alegria imensa estar comparti-
lhando isso com o mundo. Tenho estudado bas-
tante esses temas nos últimos anos. Sempre leio e 
tenho um contato frequente com eles”, conta a ar-
tista, que leva também suas próprias experiências 
para os bate-papos.

Mayana faz parte há sete anos de uma linha 
de tradição budista chamada Kadampa, sobre a 
qual costuma fazer aulas semanais e meditações 
sobre o tema. Ela é roteirista do programa e a res-
ponsável por toda a parte criativa do Conversas 
que curam. “Sinto-me habilitada pela minha pró-
pria experiência de – com muita humildade – com-
partilhar esses temas com pessoas que certamente 
sabem mais que eu, que são os meus convidados”, 
considera ela, que diz acreditar na força do pod-
cast para atingir uma experiência de refinamento 
humano para quem escuta. Disponibilizado sem-
pre às segundas-feiras, o programa traz a profes-
sora de Filosofia e escritora Lúcia Helena Galvão 
no seu primeiro episódio. Entre os destaques dos 
programas já gravados, Mayana antecipa o clima 
de descontração com a humorista Mônica Martel-
li e a veterana atriz Laura Cardoso.

Em uma pausa das novelas (a última foi Éramos 
seis, em 2019, da Rede Globo), o próximo trabalho 
nas telas será no streaming do GloboPlay, mas ela 
afirma que não pode anunciar ainda maiores de-
talhes. Mayana Neiva pode ser vista atualmente 
em duas produções da mesma plataforma: em O 
silêncio da chuva (2020), filme de Daniel Filho com 
Lázaro Ramos e Cláudia Abreu no elenco, e na sé-
rie Na rota do ódio, produção que estreou em 2016 
e está em sua quarta temporada. Outra forma de 
acompanhar o trabalho inédito da paraibana é 
na Netflix com Temporada de verão, uma série ado-
lescente na qual ela dá vida a personagem Vil-
ma. “Ela é dona do hotel Maresias, onde se passa 
a história. É uma série teen, superleve, solar”, des-
creve Mayana sobre a produção de 2020, gravada 
sob muitas restrições necessárias durante a pan-
demia. “Desejo muito que o streaming cresça para 
que a gente tenha muitas oportunidades, de fato, 
para mostrar o nosso trabalho. É muito bom ter 
várias plataformas de produção de conteúdo”, diz 
a atriz, que também é formada em Artes Dramá-
ticas pela Universidade de San Francisco, na Ca-
lifórnia, Estados Unidos.

Sempre que possível, a artista conhecida por 
papéis em novelas como O Outro Lado do Paraí-
so (2017) e TiTiTi (2010) inclui a Paraíba em seus 
projetos profissionais. Um dos longas-metragens 
mais recentes de Mayana Neiva foi Beiço de Estrada 
(2018), que teve direção do cajazeirense Eliézer Ro-

lim, morto na última semana, aos 61 anos de ida-
de. “Tem muitas coisas novas para esse ano, que 
eu ainda não posso falar. Filmei na Paraíba. Estou 
lançando muitos projetos novos e vocês vão saber 
no tempo certo”, afirma a atriz.

Recentemente, no interior do estado, foi ro-
dado um documentário dirigido pelo reali-
zador de Coremas, Kennel Rógis. Trata-se 
do filme José, que conta a história do avô 
de Mayana Neiva. Natural de Esperança, 
ele foi balaieiro e costumava levar sobre 
a cabeça carne para a feira de Patos, no 
Sertão paraibano. A produção vai focar 
os trabalhos dele como fotógrafo e edi-
tor de livros, ofício que ocupou mesmo 
sem ter sido alfabetizado. As grava-
ções aconteceram nas cidades de Co-
remas, Matureia e Patos, além de João 
Pessoa e Campina Grande.

Também com direção de Rógis fo-
ram produzidos dois videoclipes – ‘Cor-
del da Mulher Paraibana’ e ‘Enquanto a 
Chuva Não Vem’ – composições próprias 
da campinense e que marcam o início 
da trajetória dela na música autoral. 
Mayana já cantou com nomes como 
Elba Ramalho e Chico César, e cos-
tuma se apresentar ao lado da ban-
da Quimbará, em São Paulo.

Outra formação de Mayana Nei-
va é em Letras pela PUC-SP. É com 
essa credencial que a atriz, que 
ainda não é mãe, prepara 
seu segundo livro de li-
teratura infantojuve-
nil, que vai se chamar 
Sementear. “Ele ain-
da não tem data de 
publicação, mas eu 
vou lançar a segun-
da edição de Sofia, 
que é o livro que eu 
escrevi e sairá to-
talmente renova-
do”, conta a mul-
tiartista sobre a 
obra que narra 
a história de 
uma menina 
que engoliu 
o sol, lan-
çada  em 
2011.

Mayana 
acaba de 
lançar um 
‘podcast’ 
sobre o 
universo 
feminino e a 
espiritualidade, 
além de atuar em 
diversas produções que 
se encontram em cartaz nas 
plataformas de ‘streaming’

As várias artistas em

Depois de 20 anos de sua estreia nos palcos paraibanos, 
atriz campinense se reinventa diversificando a sua 
carreira como ‘podcaster’, escritora e cantora

Mayana Neiva

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com
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Colunista colaboradora

GI com Tônica Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

Conheci Nelson Barros no início da 
década de 1980, quando eu era 
professora na UFPB (Letras) e Nelson 

era estudante de Psicologia. Tínhamos 
amigos em comum, (Luciano Klosterman 
era um deles) e, na década seguinte, tornei-
me cliente do competente terapeuta que se 
tornou e que atendia em parceria com Lane 
Pordeus. Nossos laços se estreitaram ao longo 
dos anos: gostávamos das mesmas coisas, 
principalmente de música, de dançar, tínhamos 
vários amigos em comum e frequentávamos os 
mesmos bares e festas. Ademais, minha sala 
no ambiente dos professores do CCHLA, na 
UFPB ficava logo acima da Praça da Alegria, o 
local escolhido por Nelson e seus amigos para 
cantar e bater papo quase todos os dias nos 
intervalos das aulas. E aprendi a identificar e 
apreciar sua voz e repertório.

Passaram-se os anos, muita água rolou por 
baixo da ponte, fundamos o bloco Muriçocas 
do Miramar, que Nelson passou a acompanhar 
assiduamente com seu parceiro Hirlen e 
agora ele me chega com um presente: o seu 
primeiro livro: Coisas que Escrevi para Ela 
(independente, João Pessoa, 2021) que é um 
registro de suas experiências de vida. Não 
é à toa que a epígrafe do livro é retirada de 
uma canção de Chico César, que todos nós 
conhecemos e apreciamos: “Eu sei como pisar 
no coração de uma mulher”. Esse “Ela” do título 
é amplo e genérico e é perpassado por sua 
profunda intimidade com o feminino, adquirida 
através da convivência com as mulheres da sua 
vida, como sua mãe, sua irmã, suas amigas 
e, é claro, conosco, suas clientes. Algumas de 
suas crônicas contém informações geradas em 
sessões de terapia, mantendo o segredo da 
identidade das referências, claro. Consegui 
identificar pelo menos uma, por exemplo, aquela 
em que se refere à Sheila, a menina perdida 
na floresta (que eu conheci). Ao todo, são 54 
textos nos quais o autor nos conta, sem fazer 
julgamentos, histórias do cotidiano feminino de 
mulheres com quem convive, ou conviveu.

Nas palavras de Albiege Fernandes, 
prefaciadora do livro, os textos já são 
conhecidos por grande parte de seus leitores, 
seja através das redes sociais, seja através 
das páginas do jornal A União, do qual Nelson 
é colaborador regular há alguns anos. Nas 
páginas 68 e 69, o autor reproduz um poema de 
minha autoria, Não, publicado no meu segundo 
livro de poesias, Fúcsia (João Pessoa, Linha 
d’Água, 2007, p. 42). Aliás, um dos poemas do 
meu primeiro livro, De homens e mulheres (p.43), 
lhe é dedicado.

Ah, Nelson, que delícia de livro! Degustei-o 
como se fosse uma delicada iguaria, algo que 
estava faltando no meu cardápio literário. Seu 
livro já chegou com gosto e cheiro de clássico. 
Gratidão por compartilhar suas memórias 
conosco. Nós também te amamos. E esperamos 
pelo segundo com sofreguidão, da mesma forma 
que fechamos a última página do primeiro já com 
saudade. Foram tantas as experiências comuns 
evocadas... E você me pegou pela mão e me levou 
de volta aos meus dois livros. Quem sabe, não 
vem um terceiro por aí? Não é uma promessa, 
mas é uma dívida.

Mais uma dívida com A União, jornal 
centenário que comemorou aniversário por 
esses dias e que bate à porta de nossas casas 
todos os dias.

Todo o meu carinho para você e para todos 
que fazem esse último e valoroso bastião da 
imprensa na Paraíba. 

Já que não frequentamos mais os bares da 
vida, podemos nos rever através das páginas do 
nosso jornal e desse livro com que você acaba 
de nos presentear. Que venham outros!

Vitória 
  Lima

O livro de estreia 
de Nelson Barros

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.com

Em junho de 2019, estreava na 
HBO Max Euphoria, uma série que 
desde o começo exibia potencial 
para ser uma queridinha dos “mil-
lennials” aos “zoomers”. Estética 
polida meio retrô, meio contempo-
rânea; figurino e trilha sonora que 
permeiam pelas duas gerações; e 
problemas adolescentes com um 
quê de dramatização. Se parte dos 
nascidos nos anos 1980 e 1990 liam 
Crescer é Perigoso ou assistiam Skins 
para ver história de descobertas se-
xuais e farra pesada, Euphoria apa-
receu para deixar o papo um tanto 
mais glamouroso, porém um tan-
to mais sério.

Euphoria, remake levemente ba-
seado numa produção homônima 
israelense transmitida entre 2012 
e 2013, acabou sendo considera-
da melhor que a original (de vez 
em quando eles acertam, The Of-
fice e Shameless estão aí para pro-
var). E não é por menos. Dirigida 
e escrita por Sam Levinson, a sé-
rie apresenta um elenco de nova-
tos e veteranos que consegue ser 
um dos mais potentes castings da 
atualidade. Zendaya (Rue), Hun-
ter Schafer (Jules), Sydney Swee-
ney (Cassie), Jacob Elordi (Nate), 
Nika King (Leslie), Eric Dane 
(Cal)... acredito que poucos da lista 
você consegue associar a um ros-
to logo de primeira, mas te digo: 
eles apresentam performances de 
deixar boquiaberto.

Na primeira temporada, todo 
o arco principal teve seu momen-
to de brilhar e pudemos conhecer 
mais sobre seus contextos sociais 
e afetivos. Ou seja: era o momento 
de criar empatia ou ranço. Mas, até 
então, a série não tinha muito apro-
fundamento em suas problematiza-
ções relacionadas ao uso de drogas, 
redes sociais ou famílias abusivas 
até que, em 2020, a HBO lançou dois 

episódios especiais sobre o casal 
protagonista Jules e Rue.

Os capítulos extras acontecem 
logo após a separação momentânea 
das duas durante as férias de ve-
rão. Na primeira parte, Rue encon-
tra Ali, seu padrinho dos Narcóti-
cos Anônimo, e os dois celebram 
um melancólico natal de reflexões 
e partilhas. Já na parte dois, escri-
ta por Hunter Schafer, Jules abre 
seu coração para sua psicóloga, 
abordando seus relacionamentos, 
transsexualidade, decepções, feli-
cidades e traumas.

Esses especiais natalinos fo-
ram uma virada de chave para a 
série. Em fóruns e redes sociais, 
muita gente tem dito que pou-
co está acontecendo na segunda 
temporada, que a produção deu 

prioridade à estéti-
ca que ao conteúdo. 
De fato, os episódios 
mais lindos são es-
ses recém-lançados. 
Mas não tem nada 
de vazio no magnífi-
co prólogo que conta 
o primeiro e preco-
cemente terminado 
amor de Cal, nem 
em Rue, no seu pon-
to mais baixo, avis-
tando seu pai numa 
igreja. Penso que, na 
verdade, Euphoria 
está dando uma res-
pirada, assim como 
deu nos episódios es-
peciais, para desen-
volver cada trama de 
forma mais completa 
e duradoura.

Se Euphoria gla-
mourizou o uso de drogas recrea-
tivas na primeira temporada, esta 
segunda deixa de lado as drogas 
ilícitas na vida dos adolescentes e 
traz o vício de Rue para o primei-
ro plano. No mais novo episódio, 
é devastador como a protagonista 
machuca todos que lhe cercam. É 
sufocante assistir à montanha rus-
sa de sentimentos (reais ou chanta-
gistas) e, por mais frustrante e irri-
tado que fiquemos, vem o lembrete 
de que ela está meramente perdi-
da no escuro. 

Mostrando o ying-yang de seus 
personagens, o diretor e roteirista 
Sam Levinson tem acertado no tom 
desta temporada de Euphoria. Com 
ou sem a tal euforia em questão, eu 
quero mesmo esse pano para man-
ga e, afinal, mais uma renovação 
da série! Não me apetece mais a 
experiência de uma série entregar 
tudo no começo para, logo depois, 
ser cancelada. 

‘Euphoria’: um arraso de cinematografia…
e o que mais?

n 

Segunda 
temporada 
deixa de lado 
as drogas 
ilícitas na 
vida dos 
adolescentes 
e traz o 
vício de Rue 
(Zendaya) 
para o 
primeiro 
plano

Foto: Divulgação

O universo dos livros ao redor de
José Américo de Almeida

Há a lg u m tempo,  me 
peguei lendo revista anti-
ga, onde havia artigo publi-
cado de Gonzaga Rodrigues. 
Nele, o jornalista relata con-
versa com José Américo de 
Almeida, amigo pelo qual 
nutria grande estima e admi-
ração, quando dele quis saber 
o que havia feito para ser tão 
grande. A resposta segura e 
precisa veio de imediato: “Eu 
me preparei para isso. E quan-
do passou o cavalo, me agar-
rei”. Realmente, ele se prepa-
rou para ser o que continua 
sendo até hoje: uma grande 
referência.

Admirado, quer seja na 
política, quer seja na literatura, 
José Américo se preparou 
desde sempre. Ainda na in-
fância, descobriu o gosto pe-
los livros e pela leitura, tem-
po em que já sabia exatamente 
o que quer ia ser quando 
crescesse. Segundo ele mes-
mo falava, seria um “Homem 
de Letras”. Essa amizade com 
os livros rendeu-lhe habili-
dades incontestáveis na escri-
ta e na oratória, ao se tornar 
exímio orador e escritor de es-
tilo original de valor literário 
admirável. E ainda, um artic-
ulador e estrategista políti-
co da mais alta envergadura.

José Américo, o amante 
do conhecimento, dos livros 
e da leitura, construiu uma 

biblioteca pessoal invejável, 
a partir dos livros adquiri-
dos ao longo de sua vida. Esse 
rico acervo bibliográfico do 
século passado, com cober-
tura de quase todas as áre-
as do conhecimento huma-
no, predominante, ciências 
humanas e sociais, inclui liv-
ros em outras línguas, como: 
latim, inglês, francês, espan-
hol e alemão. Acervo formado 
por enciclopédias, dicionári-
os, coleções especiais, revis-
tas, folhetos e significativa 
coleção de obras raras.

Parte considerável desses liv-
ros possui dedicatórias e mui-
tos foram presentes de ami-
gos, escritores e admiradores 
seus. A biblioteca se encon-
tra disponível à pesquisa e à 
visitação pública, obedecen-
do regulamentação que de-
fine seu acesso e uso, publica-
da no Diário Oficial da Paraíba 
em 2011, para garantir sua 
preservação.

A biblioteca está localiza-
da no primeiro andar do Mu-
seu Casa de José Américo, em 
João Pessoa, no mesmo ambi-
ente onde fora montado o ga-
binete do escritor. Integra-
da entre o mar e a mata, ali, 
o autor de A Bagaceira, exercia 
um dos grandes prazeres da 
sua vida: a leitura. Descobria, 
também, um mundo de possi-
bilidades, conjecturas, reflex-
ões, análises e críticas.

Um solitário que nunca es-

teve só, sempre na companhia 
agradável de seus mestres, men-
tores e imortais, trocando ideias 
e levantando possibilidades, dis-
cutindo as mazelas humanas, se 
deliciando com o jogo adequa-
do das palavras, que sempre o 
levara para o mundo de sonhos 
possíveis. Sua mente divagava 
entre voos cada vez mais altos, 
mas sem tirar os pés do chão.

O ambiente da biblioteca 
sempre foi um organismo vivo, 
onde poucos tinham acesso, o 
coração da casa onde pulsava 
o conhecimento, e lá estava o 
mundo mágico e imaginário 
nas páginas dos livros pedin-
do para ser desvendando, fon-
te inesgotável de energia que 
alimentava a alma do solitário 
de Tambaú.

Esse baú de riquezas era ob-
jeto de admiração e desejo do 
escritor José Lins do Rego. Se-
gundo afirmou o próprio José 
Américo, o dileto amigo sem-
pre o visitava, e era na biblio-
teca que os dois conversavam, 
enquanto isso acontecia, o ami-
go ficava de olho nos livros, e, 
às vezes, até levava algumas 
obras sugeridas pelo seu men-
tor intelectual.

Entre outras coisas, a imortal-
idade de José Américo se traduz 
por sua filosofia em saber se con-
duzir dentro das possibilidades 
que lhe foram surgindo, quer seja 
nas relações com as pessoas, com 
a natureza e com a vida, quer seja 
conduzida na forma de se expres-

sar, tanto na oralidade, como por 
meio da escrita.

Como pioneiro, defend-
eu suas ideias e lutou pelos 
seus ideais com convicção, não 
deixando passar as oportuni-
dades, nunca deixando de acred-
itar no valor da ética e da moral, 
e acreditou que o conhecimento 
transforma. E sua história de 
vida foi uma prova viva dis-
so. Um imortal eternizado por 
sua sabedoria.

Nadígila Camilo

“Essa amizade 
com os livros 
rendeu-lhe 
habilidades 
incontestáveis 
na escrita e na 
oratória, ao se 
tornar exímio 
orador e escritor 
de estilo original 
de valor literário 
admirável”

Imagem: Divulgação

Capa de ‘Coisas 
que Escrevi para 
Ela’, obra que 
reúne 54 textos 
como um registro 
das experiências 
de vida do autor



“Vai, vai, começar a brincadeira / Tem 
charanga tocando a noite inteira. / Vem, 
vem, ver o circo de verdade / Tem, tem, 

picadeiro e qualidade” (Sidney Miller)

(Para João Batista de Brito) 

Nem fui a uma só função, nem sequer a uma 
sessão noturna ou a uma matinê de sábado. Quando 
dei por mim, o circo estava de partida. Motivos dessa 
minha falta de vontade? Talvez alguns afazeres 
que me reclamavam presença ou essa insuportável 
pandemia, ou até mesmo essa tal de preguiça. O certo 
é que fui adiando, adiando e acabei não indo. Enfim, 
não dei asas àquele cantinho de minha alma que 
esconde o que ainda me restou de menino.

Ah, meus leitores e leitoras, que nem sei se são 
tantos assim, mas os que correm os olhos por esta 
coluna, presenteiam-me com a gentileza de decifrar 
semanalmente estes meus rabiscos, saibam que 
estimo e aprecio essa deferência. Essa relação nos faz 
muito próximos em algumas situações, como naqueles 
momentos em que o autor destes rabiscos abre 
algumas cortinas e deixam visíveis labirintos de seus 
tempos idos. Tenho muito apreço por compartilharem 
por alguns momentos dessas minhas inquietações. 

Pois nesse fim de semana que passou andei 
visitando um desses cantinhos discretos que teimo 
deixar escondido nessa canastra onde deposito 
minhas melhores saudades. Quero compartilhar 
com vocês essa pontinha de nostalgia que andou me 
machucando. Culpa daquele circo que levantou lona 
no terreno do Aeroclube. Passei em frente algumas 
vezes e sempre me prometia: “amanhã eu venho” e 
como já perceberam, não fui. Fiquei me devendo.

O cinema, o circo, aqueles parquinhos de diversão 
itinerantes, as quermesses, as festas juninas estão 
plantados aqui, na minha memória, pois deram um 
colorido especial à minha infância.  Ah, o cinema...
Ainda aqui na lembrança as matinês de domingo no 
Cine Santana lá em São José dos Campos. Assisti 
todos os capítulos de Os Perigos de Nyoka, um 
seriado onde a protagonista, era uma loira serelepe 
que empunhava a cimitarra e a pistola com a mesma 
desenvoltura. O enredo devia trazer uma história de 
lá do norte da África, pois o cenário era de deserto, 
oásis e homens de turbante na cabeça. Nyoka deve 
ter sido minha primeira paixão platônica e que me 
chegara com gosto de tâmara madura para dar asas 
aos meus primeiros solitários atrevimentos e ousadias 
de menino buliçoso.

Mas voltando ao circo... Falemos dele, pois.
Sempre chegava desfilando pela cidade, e 

alguém ia à frente daquela procissão de megafone 
à mão anunciando as atrações. O homem na perna 
de pau distribuía confeitos à garotada que seguia o 
cortejo. No tempo em que animais eram permitidos 
vinham os carroções, cada um com sua jaula. Lá 
estavam os leões, as girafas, os tigres (eu não sabia 
pronunciar corretamente e dizia trigues), os elefantes 
não, vinham a pé com alguém vestido de general 
montado em sua cacunda. Os malabaristas e as 
bailarinas, os cavalos amestrados, o globo da morte 
e os trapezistas. Como apagar da memória essa 
comitiva repleta de magia e mistério?

Em minhas primeiras leituras estava uma 
biografia de Monteiro Lobato numa revista em 
quadrinhos chamada Grandes Figuras, em que o 
pai de Rabicó chama circo de cavalinhos. “Vamos 
aos cavalinhos”, dizia ele ainda meninote. Nunca 
descobri porque na primavera do século passado os 
circos eram chamados de cavalinhos. 

Andei lembrando dessa denominação nesses 
últimos dias, sempre que um teco-teco sobrevoava 
a cidade anunciando as atrações e as promoções. 
Nessa última semana, que foi a derradeira, vinha lá 
do céu o anuncio que o circo estava indo embora e 
que no sábado e domingo crianças pagariam só 10 
reais e os adultos, 15, uma bagatela e nem isso me 
animou ir aos cavalinhos.

Usar um avião monomotor para fazer reclame 
de um circo é uma modernidade que eu nem 
imaginaria nos meus tempos de menino. O leitor, 
residente aqui em nossa cidade da Parahyba deve 
ter notado que havia no céu algo mais do que 
pudesse conceber nossa vã filosofia.

A brevidade de nossa passagem por essas 
dimensões não sugere que possamos perder tais 
oportunidades. São essas pequenas coisas que dão 
o colorido quando rabiscamos nossa história de 
vida. Tenho deixado de ver o pôr do sol lá na Casa 
da Pólvora. Não repouso, faz um bom tempo, meu 
pé descalço à sombra de um coqueiral, tomando 
a mais imprescindível cerveja, ouvindo mentiras 
dos meus melhores amigos e dizendo as minhas. 
Quanto tempo que não caminho pela calçadinha da 
praia apreciando aquelas geografias morenas. É 
preciso observar com carinho os colibris que surgem 
desconfiados para beber água adocicada nos 
bebedouros que disponho para eles. Como seria 
extensa a lista das pequenas e mágicas oportunidade 
que vamos deixando escapar. É isso aí meus amigos, 
minhas amigas, estou aqui remoendo a mágoa de ter 
perdido esse doce ensejo, o de ter ido aos cavalinhos, 
e que por alguns instantes poderia fazer brotar aqui de 
dentro o que tive de melhor em mim: a alma de menino 
cheio de sonhos e ilusões e que nem desconfiava que a 
vida seria um picadeiro difícil de encarar.

Crônica 
  Em destaque

E o circo se foi

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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Colunista colaborador

A Fundação Espaço Cultural da Pa-
raíba (Funesc) exibe hoje o ‘De Repen-
te na Rede’, às 19h, pelo seu canal no 
YouTube (/TVfunesc). A apresentação 
é de Iponax Vila Nova, que faz uma 
homenagem a Cícero Justino.

Natural do município de Barro 
(CE), onde mora até os dias atuais, Cí-
cero Leandro Alves Justino iniciou na 
cantoria através do aboio em vaque-
jadas. Posteriormente começou a par-
ticipar de cantorias realizadas por co-
legas. Já participou de programas de 
rádio e tem dois discos e dois DVDs 
gravados, além de inúmeras partici-
pações em festivais.

‘Na Estrada’ em março
Mesmo com a permanência do for-

mato virtual do ‘De Repente na Rede’, 
que já vem acontecendo há dois anos 
por conta da pandemia da Covid-19, 
a Funesc deu início ao ‘De Repente na 
Estrada’, um projeto presencial que 
envolve 30 repentistas de seis Esta-

dos nordestinos – Paraíba, Pernambu-
co, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí 
e Maranhão –, fortalecendo a arte do 
repente no interior do estado.

Após Bananeiras, realizado no úl-
timo dia 4, a próxima parada da ini-
ciativa será no dia 11 de março, em 
Campina Grande, com um festival en-
volvendo nomes como Minervina Fer-
reira (PB), Francisca Maria (PB), Fa-
biane Ribeiro (MA), Lucinha Saraiva 
(CE), Santinha Maurício (PE), Maria 
da Soledade (PB), Toinha Brito (CE) e 
Damiana Pereira (CE).

Edição virtual da Funesc faz uma homenagem ao artista Cícero Justino

Vida e obra de poeta do 
Ceará no ‘De Repente’

Cultura PoPular

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial no 

YouTube da Funesc

Da Redação
Foto: Funesc/Divulgação

Justino iniciou carreira na cantoria 
através do aboio em vaquejadas

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

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

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

EM cartaz
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 amea-
ça de um general com sede de vingança. Gul-
liver é a última esperança para salvar a cidade 
e terá que se esforçar para vencer esse desafio 
gigante. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 16h30 (so-
mente sáb. e dom.) - 18h30; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 3 (dub.): 17h15 - 19h30.

MoonfAll - AMEAçA lunAR (EUA. Dir: 
Roland Emmerich. Ficção Científica. 14 anos). 
Por motivos desconhecidos, a Lua sai de sua ór-
bita e passa a se deslocar em direção à Terra, po-
dendo causar uma colisão em breve. Uma ex-as-
trounauta da Nasa (Halle Berry) acha que pode 
resolver essa situação e impedir que o impacto 
aconteça, mas apenas um de seus colegas (Pa-
trick Wilson) acredita nela. CENTERPLEX MAG 2 
(leg.): 15h30 (somente sáb. e dom.) - 20h30; CEN-
TERPLEX MAG 3 (dub.): 18h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 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 Selmi-
nha e todo seu dinheiro são colocados a prova 
quando uma estranha aparece do nada e co-
loca 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 MAN-
GABEIRA 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 que-
rido 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 adquiri-
do com eles para ludibriar a elite rica da socieda-
de de Nova Yorque dos anos 1940. Com a virtuo-
sa Molly (Rooney Mara) lealmente ao seu lado, 

Stanton planeja enganar um magnata perigoso 
com a ajuda de uma psiquiatra misteriosa que 
pode vir a ser sua melhor adversária. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (leg.): 20h20.

EduARdo E MônIcA (Brasil. Dir: René 
Sampaio. Romance e Drama. 16 anos). Em 
um dia atípico, uma série de coincidências le-
vam Eduardo (Gabriel Leone) a conhecer Môni-
ca (Alice Braga) em uma festa. Uma curiosida-
de é despertada entre os dois e, apesar de não 
serem parecidos, eles se apaixonam perdida-
mente. CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 16h; CINÉPO-
LIS 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 aracní-
deo ter sido revelada pela reportagem do Cla-
rim Diário. Incapaz de separar sua vida nor-
mal das aventuras de ser um super-herói, Parker 
pede ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbat-
ch) para que todos esqueçam sua verdeira iden-
tidade. Entretanto, o feitiço não sai como planeja-
do. CINÉPOLIS MANAÍRA 7: 13h40 (dub.) - 16h40 
(3D, leg.) - 19h50 (3D, leg.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 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 Bettinel-
li-Olpin e Tyler Gillett. Terror, Suspense e Thril-
ler. 16 anos). Vinte e cinco anos após uma série 
de crimes brutais chocar a tranquila Woodsbo-
ro, um novo assassino se apropria da másca-
ra de Ghostface e começa a perseguir um gru-
po 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 psi-
copata. 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, Bus-
ter Moon e a galera enfrentam seus medos, fazem 
novos amigos e superam seus limites em uma jor-
nada para convencer o recluso astro Clay Cal-
loway a subir aos palcos novamente. CENTER-
PLEX 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) pas-
sa o feriado do Natal com a família real em Nor-
folk, Reino Unido. Apesar das bebidas, brincadei-
ras 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 perce-
be que o seu casamento com o Príncipe Charles 
(Jack Farthing) não está dando certo. Mesmo com 
os dois filhos, ela decide o deixar. CENTERPLEX 
MAG 3 (leg.): 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - 
VIP (leg.): 15h45 - 18h30 - 21h15.

TuRMA dA MônIcA: lIçõES (Brasil. Dir: 
Daniel Rezende. Aventura e Comédia. Livre.). 
Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fogem da 
escola. Agora, terão que encarar as suas conse-
quências, e elas não serão poucas. Nesta nova 
jornada, a turma descobrirá o real valor e senti-
do da palavra amizade. CINÉPOLIS MANAÍRA 
2: 13h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 14h15 
(somente sáb. e dom.); CINESERCLA TAMBIÁ 6: 
15h10 (somente sáb. e dom.); CINESERCLA PAR-
TAGE 2: 15h10 (somente sáb. e dom.).

Foto: Divulgação

Em exibição, ‘O Beco do Pesadelo’ é um dos longas indicados como Melhor Filme no Oscar 2022
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Vinte vagas estão sendo disponibilizadas para artistas vi-
suais na modalidade grafite que queiram se inscrever no edi-
tal lançado pela Fundação Espaço Cultural da Paraíba para a 
produção de painéis em alusão aos 40 anos de existência da 
instituição, que se completam em 2022. Os interessados em 
participar já podem realizar suas inscrições exclusivamente 
no site da Funesc (www.funesc.pb.gov.br) até as 17h do dia 9 
de março. Com tema livre, as pinturas selecionadas ficarão 
em exposição ao público do dia 11 de abril até 11 de maio, na 
Praça do Povo do Espaço Cultural José Lins do Rego, locali-
zada na cidade de João Pessoa.

“Esse é o terceiro edital em celebração aos 40 anos da Funesc 
que é lançado em 2022 e todos têm a característica de dialogar 
com o interior da Paraíba, dentro do processo de descentrali-
zação das ações com o objetivo de incentivar, fomentar a cultu-
ra pelo interior do estado”, afirmou o presidente da Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba, Pedro Santos. “A Funesc tem his-
tórico no fomento ao grafite e esse edital é um reconhecimen-
to a essa arte. O diferencial, desta vez, é que será selecionada 
a quantidade de 20 artistas visuais, o que é inédito, além de se 
manter um diálogo com essa proposta pelo interior, numa ini-
ciativa que mostra o reconhecimento do grafite como expres-
são técnica e legítima desses artistas”, afirmou o gestor.

Lançado pela Funesc ontem, o edital distribui as 20 vagas 
nos seguintes municípios: João Pessoa (8), Campina Grande 
(6), Patos (3) e Cajazeiras (3). Do total de oportunidades ofer-
tadas, 25% são reservadas às mulheres. Podem se inscrever 
maiores de 18 anos, com experiência comprovada em artes vi-
suais, na modalidade grafite, mas admite inscrições de pessoa 
física, microempreendedor individual (MEI) em nome do ar-
tista e pessoa jurídica, na condição de representante. 

No ato da inscrição, cada artista visual deve anexar ao for-
mulário arquivo em PDF com desenho ou pintura que ilustre 
a proposta do grafite a ser realizado, além de portfólio com 
uma média de 10 a 20 imagens de seus trabalhos. Caso o can-
didato inscreva mais de uma proposta, será considerada a úl-
tima inscrição enviada. Cada artista opta pelo local onde pre-
tende realizar a pintura. Mais informações através do e-mail 
graffitifunesc@gmail.com.

As pinturas deverão ser produzidas entre os dias 5 e 6 de 
abril, no período das 9h às 21h, no Espaço Cultural (João Pes-
soa), no Cine-Teatro São José (Campina Grande), na Fundação 
Ernani Sátyro (Patos) e no Teatro Íracles Brocos Pires (Caja-
zeiras). Cada artista receberá, para poder criar sua peça, um 
kit composto por 18 latas de spray, além de pigmentos e tin-
ta lavável, e cada um terá área total a ser trabalhada de, apro-
ximadamente, 7m², que corresponde às duas faces – frente e 
verso – de uma chapa de madeiras medindo 2,20m x 1,60m. 
A remuneração individual é de mil reais.

“Cada artista vai pintar duas obras, o que corresponde às 
duas faces do painel. Ao final do procedimento, um transpor-
te será disponibilizado para trazer as pinturas para a cidade 
de João Pessoa, onde todas as obras ficarão em exposição de 
abril, mês em que a Funesc comemora seus 40 anos, até maio. 
O edital é em alusão as quatro décadas da Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba, mas cada artista deve mandar o esboço 
da obra, mesmo que seja à mão, e cada um tem o seu próprio 
traço e conceito, o que vai demonstrar a diversidade artísti-
ca”, explicou Pedro Santos.

A princípio, a mostra deve ficar em João Pessoa, já que se 
celebram os 40 anos de existência da instituição, que é vincu-
lada ao Governo do Estado. Os artistas visuais Thayroni Ar-
ruda, Shiko e a diretora da Galeria de Arte Archidy Picado, 
Maurise Quaresma, vão selecionar os grafites.

Em alusão aos 40 anos da Fundação Espaço Cultural da PB, serão escolhidos 20 artistas para criarem os painéis

Grafites serão produzidos pela Funesc
Edital

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial da Funesc

Novo grafite do Planetário assinado 
por Shiko, um dos jurados do edital; 
projeto dará visibilidade à modalidade 
como forma de arte e vai dialogar 
com o interior do estado, com vagas 
para João Pessoa, Campina Grande, 
Patos e Cajazeiras; 25% das vagas são 
destinadas a artistas mulheres

Gênero que geralmente é ignorado pela Academia 
de Hollywood, a ficção científica ‘Duna’ (acima) 
teve 10 indicações; já o drama ‘Ataque dos Cães’ 
(ao lado) recebeu um total de 12 indicações

Oscar 2022 anuncia a lista 
de indicados sem surpresas

CinEma

Sem muitas surpresas, ontem 
foram divulgados a lista dos in-
dicados da 94ª edição do Oscar, 
durante evento transmitido vir-
tualmente, cuja cerimônia de pre-
miação está marcada para o dia 
27 de março. 

O drama Ataque dos Cães, dis-
ponível na Netflix, recebeu 12 in-
dicações, entre eles o de Melhor 
Filme, Ator (para Benedict Cum-
berbatch, o que muitos críticos es-
tavam apostando), Atriz Coad-
juvante (Kirsten Dunst), Ator 
Coadjuvante (Jesse Plemons) e 
Jane Campion para Melhor Di-
reção. Um gênero que geralmen-

te é ignorado pela Academia de 
Hollywood, a ficção científica se 
fez presente com as 10 indicações 
de Duna, seguida pelas sete de 
Belfast, drama com tom biográfi-
co do Kenneth Branagh, e Amor, 
Sublime Amor, musical recauchu-
tado pelo Steven Spielberg.

Sobre as produções nacionais, 
Deserto Particular foi escolhido 
pelo Brasil para representar o país 
na categoria Melhor Filme Inter-
nacional, mas o longa de Aly Mu-
ritiba não passou pela primeira 
fase da seleção, em dezembro. Já 
o curta-metragem Seiva Bruta não 
conseguiu passar para a derradei-
ra fase na sua categoria.

Sobre as curiosidades, Flee se 
tornou o primeiro filme da histó-

ria a ser indicado a Melhor Do-
cumentário, Melhor Filme Inter-
nacional e Melhor Animação no 
mesmo ano. Usando animação, 
a produção dirigida por Jonas 
Poher Rasmussen é um documen-
tário que conta a história de Amin 
Nawabi, que fugiu quando crian-
ça do Afeganistão.

Já a diretora do filme que foi 
mais citado na lista, Jane Cam-
pion, se tornou a primeira mu-
lher com duas indicações na ca-
tegoria de direção da história do 
Oscar. Sua primeira indicação foi 
pelo O Piano, em 1993.

Lady Gaga, cotada a concorrer 
pela Casa Gucci, ficou de fora. O 
filme foi indicado apenas em Me-
lhor Maquiagem e Cabelo.

Da Redação 
com Agência Estado
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A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) 
aprovou, durante sessão 
híbrida ontem, a trami-
tação, em caráter de Ur-
gência e Relevância, da 
Medida Provisória (MP) 
303/2022, que define o rea-
juste para o servidor pú-
blico do Poder Executivo. 
Durante a sessão, os depu-
tados também prestaram 
homenagens ao ex-gover-
nador e senador José Ma-
ranhão, que faleceu a exa-
tamente um ano, vítima 
da Covid-19.

 Enviada ao Poder Le-
gislativo pelo governa-
dor João Azevêdo, a MP 
303/2022 concede reajus-
te salarial de 10% para vá-
rias categorias do servi-
ço público estadual nas 
áreas da Saúde, Adminis-
tração, Tecnologia, assim 
como, aposentados e pen-
sionistas.

Ainda de acordo com a 
proposta, os reajustes apre-
sentados passaram a valer 
desde o dia 1º de janeiro 
deste ano. Com a urgência 
e relevância do texto apro-
vadas pelo parlamento, a 
Casa de Epitácio dará cele-
ridade à tramitação da MP 
nas Comissões Permanen-
tes para em breve levá-la 
ao plenário.

A Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ), da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba, realizou ontem à 
tarde uma audiência públi-
ca para discutir a Lei de Pro-
teção Social e de outros dois 
projetos de lei que tratam 
das redefinições do tempo 
de promoções e ascensões 
para os praças da Polícia Mi-
litar e Bombeiros Militar. A 
audiência, que foi conduzi-
da pelo presidente da CCJ, 
o deputado Ricardo Barbo-
sa (PSB), que contou com a 
participação de várias asso-
ciações das categorias mili-
tares, além de deputados es-
taduais, sinalizou para final 
feliz na votação de hoje, tan-
to na CCJ, como no plenário.

De acordo com o presi-
dente Ricardo Barbosa, hoje, 
a partir das 8h, será discuti-
da e colocada em votação na 
CCJ, as sugestões apresenta-
das na audiência pública de 
ontem, e respectivas emen-
das. Logo após, em seguida, 
no Plenário da Casa Epitácio 
Pessoa, a votação definitiva 
pelos deputados estaduais. 

Em relação aos dois pro-
jetos de lei de redefinição 
das ascensões e promoções 
dos bombeiros militares e 
policiais militares, o procu-
rador-geral do Estado, Fá-
bio Andrade, disse que os 
praças ganharão um tem-
po substancial nestes dois 
itens, onde o prazo para que 
elas aconteçam será redu-

zido de 10 para sete anos.  
Já a Lei de Proteção Social 
dos Militares que garante a 
manutenção dos direitos de 
adicionais e proventos para 
os profissionais que já este-
jam nas Corporações tam-
bém serão analisados e dis-
cutidos.

Associações
O coronel Maquir Alves, 

da Associação dos Inativos 
da Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros, disse que se sen-
tiu comtemplado nas nego-
ciações e acordos feitos com 
o Governo do Estado, prin-
cipalmente, no tocante, à Lei 
de Proteção Social e a incor-
poração de cem por cento 
da Bolsa Desempenho, tan-
to dos ativos como inativos. 

Já o coronel Francisco de 
Assis, presidente do Clube 
dos Oficiais da Polícia Mi-
litar (COPM), em sua par-
ticipação, abordou o artigo 
15 da Lei de Proteção So-

cial, que fala da transição 
para aposentadoria. “O go-
verno foi sensível, no início 
as propostas realmente atra-
palhavam um acordo. Mas 
conversamos e evoluímos. 
E o resultado final foi satis-
fatório. E em relação a apo-
sentadoria dos praças, que-
ro adiantar que não vamos 
perder nada. Quem terá re-
gras diferentes serão aque-
les que ainda irão ingressar 
na nossa Polícia”, explicou o 
coronel Francisco.   

Entre os deputados par-
ticipantes da audiência pú-
blica, o presidente da As-
sembleia, Adriano Galdino, 
enalteceu o trabalho e o es-
forço do Governo do Esta-
do no diálogo com as cate-
gorias da segurança pública 
da Paraíba para promover 
as melhorias salariais, pro-
moções e ascensões, entre 
outros benefícios.  

“O governador é um ho-
mem do diálogo. Ele conver-
sou com todas as categorias 
da nossa segurança pública. 
Quando tivemos isso aqui 
no Estado? E não podemos 
esquecer que o Estado não 
é só funcionalismo público. 
Tem outras atribuições. Tem 
que tocar obras, projetos, 
cuidar da Paraíba, cuidar 
do cidadão paraibano. Até a 
maioria dos militares reco-
nhecem que foi feito mais do 
que o esperado. Agora, tem 
deputado que quer se locu-
pletar de toda forma, lan-
çando mão de fake news, 
entre outras artifícios”,  de-
sabafou Galdino.

Os deputados estaduais, 
aprovaram, ontem, a 
tramitação, em caráter 
de Urgência e Relevância, 
da Medida Provisória 
303/2022, que define o 
reajuste para o servidor 
público do Poder Executivo, 
que foi concedido em janeiro 
pelo Governo do Estado; 
os deputados querem levar 
a MP ao Plenário o mais 
rápido possível

Trâmite
Projetos serão 

discutidos hoje na 
CCJ e, logo depois, 
poderão ser votados 

no Plenário

Deputados aprovam celeridade na tramitação nas comissões para que votação em plenário seja antecipada

MP salarial terá caráter de urgência
reajuste para servidores

Homenagem
Durante o pequeno 

expediente, o deputado 
Raniery Paulino prestou 
homenagem ao ex-gover-
nador da Paraíba, José Ma-
ranhão. O parlamentar 
lembrou que há um ano, 
Maranhão, que na época 
atuava como senador, fa-
leceu vítima da Covid-19. 
Para Raniery, José Mara-
nhão se tornou um dos 
maiores líderes políticos 
que a Paraíba já produziu 

nos últimos anos.  “Foi o 
paraibano de maior longe-
vidade na atuação políti-
ca, foram mais de 60 anos 
de vida pública dedicada 
à Paraíba”, declarou. 

O deputado do PMDB, 
partido do ex-senador, re-
cordou que Maranhão, 
quando governou o esta-
do da Paraíba, realizou 
obras de extrema rele-

vância social para a po-
pulação. “Acabou com as 
lamparinas, levando a ele-
trificação rural, além de 
garantir água para as nos-
sas gerações. Tenho maior 
orgulho em dizer que ini-
ciei minha vida política ao 
lado de José Maranhão”, 
declarou Raniery.

 “Foi senador, foi go-
vernador, foi prefeito e foi, 
acima de tudo, um gran-
de líder político. A Paraí-
ba deve muito a José Ma-

ranhão. Em nome de toda 
a Casa de Epitácio Pessoa, 
devemos sim prestar to-
das as homenagens a este 
grande homem público”, 
completou o presidente 
da Assembleia, deputado 
Adriano Galdino. 

Aos 87 anos, Maranhão 
faleceu no dia 8 de feverei-
ro de 2021. O corpo do par-
lamentar foi sepultado em 
sua cidade natal, o muni-
cípio de Araruna, no Bre-
jo paraibano.

n 

Durante a sessão de ontem, os deputados 
também prestaram homenagem ao ex-
governador da Paraíba, José Maranhão

CCJ vota hoje promoção de militares 
e mudanças para a proteção social

direitos

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br
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A Câmara Municipal 
de João Pessoa dará conti-
nuidade, hoje, à testagem 
dos servidores da Casa 
Napoleão Laureano, para 
verificar as condições de 
retorno ao trabalho no Le-
gislativo. A previsão para 
o início do segundo ano 
da atual Legislatura é para 
amanhã, com a mensagem 
do prefeito de João Pessoa, 
Cícero Lucena (Progressis-
tas). Haverá também a pre-
sença dos secretários da 
administração municipal.

A medida foi definida 
pela Mesa Diretora, mo-
tivada pelo crescimento 
acentuado dos casos de 

Covid-19 no município. A 
testagem está sendo coor-
denada pela Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). 

Um em cada quatro ser-
vidores da CMJP testou 
positivo, no primeiro dia 
da testagem para a Co-
vid-19, na semana passa-
da. O índice alarmante foi 
o resultado do primeiro 
dos quatro dias de testa-
gem dos profissionais so-
licitados pela Mesa Dire-
tora da Casa à SMS. 

Ao todo, 65 pessoas fi-
zeram o teste RT PCR An-
tígeno, aquele com o uso 
do cotonete. Deles, 17 tes-
taram positivo. Na quin-
ta-feira, novos 11 fun-
cionários apresentaram 
diagnóstico positivo para 

o novo coronavírus, de um 
total de 84 que compare-
ceram. O índice de infec-
tados ficou em 18,79% nos 
dois dias.

“Decidimos fazer a tes-
tagem para garantir a se-
gurança de todos no re-
torno ao trabalho, depois 
do recesso. Durante toda a 
pandemia, a Câmara Mu-
nicipal norteou o seu tra-
balho no caminho de de-
fesa da população e vamos 
continuar fazendo isso”, 
disse o presidente da Câ-
mara, vereador Dinho Do-
wsley (Avante) deixando 
claro que o resultado da 
testagem vai nortear a de-
cisão sobre o formato de 
retorno ao trabalho, se pre-
sencial, híbrido ou remoto.

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) deu início a uma 
nova etapa de implementa-
ção do Documento Nacio-
nal de Identidade (DNI). O 
lançamento dessa fase ocor-
reu ontem, no Auditório III 
do edifício-sede da Corte, 
em Brasília. A emissão terá 
início em março, com ser-
vidores da Justiça Eleitoral 
e de outros órgãos públi-
cos, como forma de melho-
rar a experiência do usuário 
e aprimorar o processo. A 
previsão é que o documento 
esteja disponível para toda a 
população a partir de feve-
reiro de 2023.

De acordo com o TSE, 
essa experiência inicial é 
fundamental, pois, por se 
tratar de um documento di-
gital, é importante seu uso 
de forma escalonada, pos-
sibilitando a implementação 
de melhorias que se mos-
trem necessárias antes da 
disponibilização ao grande 
público. A expectativa é que, 
no futuro, o DNI seja um im-
portante meio de identifica-

ção do cidadão em suas rela-
ções com a sociedade e com 
os órgãos e entidades gover-
namentais e privados.

Além disso, a partir de 
agosto, cidadãos domicilia-
dos no estado de Minas Ge-
rais também terão acesso ao 
documento. O estado foi es-
colhido em decorrência do 
acordo de cooperação fir-
mado no final de 2021 com 
previsão de emissão do DNI 
também pelo Instituto de 
Identificação daquela Uni-
dade da Federação. A ini-
ciativa ajudará a reforçar os 
processos de coleta de da-
dos biométricos dos cida-
dãos brasileiros residentes 
em Minas Gerais. Ao lon-
go do ano, cidadãos de ou-
tros estados poderão emitir 
o DNI, até fevereiro de 2023, 
quando toda a população do 
país terá acesso. 

Aplicativo
O DNI faz parte do pro-

grama de Identificação Civil 
Nacional (ICN), criado pela 
Lei n° 13.444/2017 , que visa 

Os municípios de Picuí, 
Nova Palmeira, Frei Marti-
nho e Baraúnas receberam 
uma capacitação do proje-
to Reciclo, que tem o obje-
tivo de implantar coleta se-
letiva e desenvolver ações 
para valorização e geração 
de renda para catadores de 
recicláveis. 

O projeto é desenvolvi-
do pela Federação das As-
sociações de Municípios da 
Paraíba (Famup), em parce-
ria com o Ministério Públi-
co Estadual. A capacitação 
contou com a presença do 
prefeito de Picuí, Olivânio 
Remígio, do assessor téc-
nico da Famup, Normando 
Vitorino, e da coordenadora 
de Políticas Públicas para as 
Mulheres, Adriana Lucena, 
além de catadores de mate-
riais recicláveis e represen-
tantes dos municípios. 

O presidente da Famup, 
Geroge Coelho, agradeceu 
o empenho do prefeito Oli-
vânio Remígio para a rea-
lização da capacitação. “O 
prefeito abraçou essa ideia 

e forneceu toda a estrutu-
ra, além de realizar a mobi-
lização, para a realização de 
mais uma etapa desse pro-
jeto que gera renda e ainda 
preserva o meio ambien-
te”, disse. 

Ao todo, 27 municípios 
integram o projeto que atua 
em parceria com os gestores 
municipais e tem o objetivo 
de estimular a reciclagem, 
mapear e capacitar os cata-
dores e promover a geração 
de renda. 

Projeto
A Famup atua a partir 

de duas ações: a primei-
ra é constituída pela rea-
lização de um diagnóstico 
do perfil demográfico dos 
catadores de recicláveis e 
seus familiares, com enfo-
que nas questões socioe-
conômicas e educacionais. 
Traçado o perfil, será pos-
sível dimensionar aspec-
tos de ordem quantitativa 
e qualitativa que servirão 
como base para as ações se-
guintes. 

Casa quer evitar surto de Covid após a reabertura dos trabalhos, prevista para quinta-feira com mensagem de Cícero

CMJP faz testagem e volta amanhã
após recesso

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

Um em cada quatro servidores que se submeteu ao teste recebeu o resultado positivo para Covid-19

Expectativa é que o DNI se torne importante meio de identificação nas relações sociais e com entidades

Técnicos de vários municípios participaram da capacitação da Famup para implantar coleta seletiva 

Foto: CMJP

TSE começa a emitir documentos digitais em março

Municípios recebem capacitação do projeto Reciclo

DNI

MeIo aMBIeNTe

a implantação de um siste-
ma nacional de identifica-
ção do cidadão de forma in-
tegrada em todo o país. O 
documento digital será ge-
rado mediante a utilização 
de aplicativo gratuito dis-
ponível para smartphones e 
tablets nas plataformas An-
droid e iOS e utilizará tec-
nologias do TSE e do Serpro.

Apenas as pessoas que 

tiveram as impressões di-
gitais inseridas na Base de 
Dados da Identificação Ci-
vil Nacional (BDICN) po-
derão emitir o DNI, ou seja, 
somente quem já fez o ca-
dastramento biométrico (co-
leta de foto e das impressões 
digitais) na Justiça Eleitoral 
ou em institutos de identifi-
cação parceiros. Esse proce-
dimento tem como objetivo 

reforçar a segurança, a con-
fiabilidade e a higidez da 
identificação.

Após instalar o aplicati-
vo do DNI, o cidadão deve-
rá preencher um pré-cadas-
tro informando: CPF; nome; 
filiação; data de nascimen-
to; endereço de e-mail; nú-
mero do telefone e senha de 
sua escolha. O cadastro tam-
bém permitirá a declaração 

Julgamento
Em julgamento realiza-

do por meio de sessão vir-
tual, o Pleno do Tribunal 
de Justiça da Paraíba rece-
beu denúncia contra o pre-
feito do município de Za-
belê, Sebastião Dalyson de 
Lima Neves. Ele é acusado 
de, no curso do seu man-
dato (2017/2020), permitir o 
depósito de resíduos sólidos 

urbanos (rejeitos, recicláveis 
e orgânicos) a céu aberto, 
em local não autorizado ou 
licenciado por órgãos am-
bientais, causando poluição 
em níveis que podem resul-
tar em danos à saúde huma-
na. A relatoria do processo 
nº 0815022-76.2020.8.15.0000 
foi do desembargador Car-
los Martins Beltrão Filho.

Conforme descreve a de-

núncia do Ministério Públi-
co estadual, desde a assun-
ção do cargo o gestor vem, 
cotidiana e reiteradamen-
te depositando os resíduos 
sólidos inadequadamen-
te. Nesse sentido, o Relató-
rio de Vistoria Técnica nº 
104/2020, resultado da dili-
gência in loco realizada em 
18/08/2020, atesta que a dis-
posição final dos resíduos 

múltipla de filiação, inclu-
são de nome social e decla-
ração de gênero não biná-
rio. Depois, é só finalizar a 
solicitação em um ponto de 
atendimento, físico ou vir-
tual, disponível.

A partir da validação do 
DNI com os dados biométri-
cos na base da ICN, a cida-
dã ou o cidadão terá acesso 
facilitado a outros serviços 
públicos, como a realiza-
ção digital da prova de vida 
para o INSS, além de au-
xiliar a identificação do ci-
dadão para a concessão de 
benefícios e adesão a pro-
gramas federais. Também 
facilitará o acesso a servi-
ços privados, como a aber-
tura de contas e a conces-
são de créditos, o embarque 
em portos e aeroportos, en-
tre outros.

Devido ao uso de dados 
biométricos, que são únicos 
para cada indivíduo, o do-
cumento digital oferecerá 
mais segurança e ajudará 
a coibir fraudes mediante a 
conferência de dados.

sólidos produzidos pela po-
pulação do município acon-
tece em uma área de 0,06 ha, 
distante aproximadamen-
te 3,12 quilômetros da sede 
de modo tecnicamente ina-
dequado, causando, assim, 
poluição de várias matizes 
(poluição do solo, hídrica, 
atmosférica, dentre outras).

A defesa do prefeito 
apresentou sua resposta 
escrita em que aponta au-
sência de justa causa para 
deflagração da ação penal, 
sustentando que a denún-
cia é genérica. No exame 
do caso, o relator do proces-
so pontuou que a denúncia 
deve ser recebida, a fim de 
que, durante a instrução cri-
minal, possa ser esclarecida 
a conduta imputada ao no-
ticiado. “Desse modo, pode-
se afirmar que a única for-
ma de se buscar a verdade 
real dos argumentos esgri-
midos é por meio de uma di-
lação probatória mais acura-
da que, obviamente, não se 
pode dar nesta fase procedi-
mental,” disse.

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação
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O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), autorizou, 
ontem, o compartilhamen-
to de provas do inquérito so-
bre o vazamento de uma in-
vestigação sigilosa da Polícia 
Federal pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL), com a apu-
ração que mira a atuação de 
uma milícia digital contra a 
democracia.

A decisão atendeu a um 
pedido da delegada federal 
Denisse Ribeiro Dias Ro-
sas, responsável pelas duas 
investigações. Na avaliação 
do ministro, as semelhanças 
encontradas até o momento 
justificam o intercâmbio do 
material.

“Verifico a pertinência do 
requerimento da autoridade 
policial, notadamente em ra-
zão da identidade de agen-
tes investigados nestes autos 
e da semelhança do modus 
operandi das condutas aqui 
analisadas com as apuradas 
nos Inquéritos 4.874/DF e 
4.888/DF, ambos de minha 
relatoria”, escreveu.

No primeiro inquérito, so-
bre o vazamento de uma in-
vestigação sigilosa da PF a 
respeito de uma tentativa de 
ataque aos sistemas do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), 
a PF concluiu que Bolsonaro 
cometeu crime ao divulgar o 
conteúdo nas redes sociais. O 
material foi usado para defen-
der a chamada PEC do Voto 
Impresso e colocar sob sus-
peita a segurança das urnas 
eletrônicas, embora a Polícia 
Federal tenha concluído que 
não houve fraudes eleitorais. 
Apesar de ter imputado crime 
ao presidente, não houve in-
diciamento em razão do foro 
privilegiado

No relatório final da inves-
tigação, a delegada Denisse 
Ribeiro Dias Rosas relaciona 
a atuação do presidente ao in-
quérito das milícias digitais. 
“O modo de agir é correlato”, 
escreveu ao pedir o compar-
tilhamento do material.

A investigação das milí-
cias digitais é derivada do 
inquérito dos atos antidemo-
cráticos. Foi no âmbito dela 
que Moraes autorizou a pri-
são do ex-deputado Roberto 
Jefferson. 

Ministro Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a compartilhar dados da investigação contra Bolsonaro 

STF libera uso de provas de inquérito
Milícia digital

n 

A média móvel 
de óbitos 
em sete dias 
avançou para 
820, a maior 
desde 19 de 
agosto de 2021, 
quando foram 
821 óbitos de 
média

Rayssa Motta 
Agência Estado

O presidente Jair Bolsona-
ro participou ontem da inau-
guração de mais um trecho 
da obra de transposição do 
Rio São Francisco. Ele este-
ve na cidade de Salgueiro, 
em Pernambuco, para a en-
trega do Núcleo de Contro-
le Operacional da Integração 
do São Francisco, responsável 
pelo controle do bombeamen-
to das águas do rio para os es-
tados do Ceará, Paraíba e Rio 
Grande do Norte.

A instalação do núcleo 
teve início em 2014 e a obra 
controla, entre outras coi-

O Brasil voltou a superar 
mil mortes diárias por Co-
vid-19 e registrou, entre a se-
gunda-feira ( 7) e ontem, 1.189 
óbitos causados pela doença, 
de acordo com dados do Con-
selho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass) divulga-
dos nessa terça-feira (8). Com 
os registros, o país acumula 
633.810 vidas perdidas para 
a doença.

A média móvel de óbitos 
em sete dias avançou para 
820, a maior desde 19 de agos-
to de 2021, quando foram 821 
óbitos de média.

O levantamento do Co-
nass, que compila dados de 
Secretarias de Saúde dos 26 
estados e do Distrito Fede-

A decisão de Moraes atendeu a pedido da delegada Denisse Ribeiro Dias Rosas, responsável pelas duas investigações

Bolsonaro inaugura trecho da obra de transposição 
Rio São FRanciSco

Luciano Nascimento 
 Agência Brasil

Gustavo Porto 
 Agência Brasil

sas, as redes de tecnologia 
de informação, as estações 
de bombeamento, subesta-
ções, estruturas de controle 
e tomadas de água dos dois 
eixos do Projeto São Francis-
co, o Norte e o Leste.

Em Salgueiro, Bolsonaro 
visitou uma estação de bom-
beamento de água, que leva 
água para o Rio Grande do 
Norte. Segundo o presidente, 
as obras vão auxiliar na me-
lhoria da qualidade de vida 
dos moradores da região.

“Só tem noção do que foi 
feito aqui quem realmente en-
xerga uma obra dessas”, dis-
se o presidente, para quem a 
obra vai “mais do que econo-

mizar recursos dos impos-
tos”, levar água para a região 
e substituir os carros-pipas 
utilizados para abastecer mu-
nicípios do Nordeste.

Realidade
Para o ministro do Desen-

volvimento Regional, Rogé-
rio Marinho, a transposição 
do Rio São Francisco “orgu-
lha os brasileiros”.

“Estamos permitindo que 
o nordestino tenha as fer-
ramentas, os instrumentos 
para transformar a sua rea-
lidade”, afirmou. Ele disse, 
ainda, que, nos últimos anos, 
algumas obras foram inter-
rompidas e tiveram que ser 

retomadas para a conclusão 
da transposição.

“Fizemos as contas e veri-
ficamos que, ao longo desse 
período, as intervenções fei-
tas várias delas tiveram que 
ser desfeitas. Pelo menos em 
oito oportunidades, [tiveram 
que ser refeitas] barragens 
que estavam desmoronando, 
canais abandonados e resse-
quidos, projetos mal feitos de 
túneis que desabaram”, acres-
centou.

De Salgueiro, o presidente 
da República seguiu para a ci-
dade de Jati, no Ceará. Ali, ele 
visitou a Barragem de Jati, es-
trutura que possui 56 metros 
de altura e capacidade de acu-

mular até 28 milhões de me-
tros cúbicos de água.

Na ocasião, foi realizada a 
liberação de água da estrutu-
ra até o Cinturão de Águas do 
Ceará (CAC), que não recebe 
água do São Francisco desde 
maio de 2021, devido a servi-
ços de manutenção e substi-
tuição de equipamentos para 
modernização da estrutura.

De acordo com o Ministé-
rio do Desenvolvimento Re-
gional, o acionamento para 
o enchimento da barragem 
ocorreu em junho de 2020, 
possibilitando que a água se-
guisse para outras áreas do 
estado, entre elas, a Região 
Metropolitana de Fortaleza.

RelatóRio do conaSS

Brasil volta a superar mil 
mortes por Covid em 24h

ral apontou ainda 177.027 no-
vos casos de Covid-19 em 
24 horas, com um total de 
26.776.620 registros desde o 
início da pandemia.

A média móvel de casos 
segue em queda para 165.202, 
ante 179.604 casos de média 
há uma semana, em 2 de fe-
vereiro.

O Congresso Nacional 
deixou para votar em 16 de 
março os vetos do presiden-
te da República, Jair Bolso-
naro, ao Refis para micro e 
pequenas empresas, ao Or-
çamento de 2022 e ao projeto 
que prevê a distribuição gra-
tuita de absorventes a mu-
lheres de baixa renda.

Na sessão convocada 
para ontem, os deputados e 
senadores apreciaram ape-
nas dois vetos, entre eles, o 
da compensação fiscal pelo 
retorno da propaganda par-
tidária gratuita em rádio e 
televisão fora do período 
eleitoral.

A justificativa oficial para 
enxugar a pauta do plenário 
foi o uso de um novo siste-

ma de votação, que apresen-
ta instabilidade, mas a deci-
são também foi influenciada 
pela falta de acordo em tor-
no de algumas pautas.

“Assim, cumprimos o 
compromisso da Mesa do 
Congresso com a banca-
da do Podemos no Senado, 
evitamos insegurança ju-
rídica nos programas par-
tidários que já estão sen-
do veiculados e teremos 
tempo para fazer uma ses-
são de vetos sem contra-
tempos”, disse o vice-presi-
dente da Câmara, Marcelo 
Ramos (sem partido), que 
presidiu a sessão de ontem.

Em 16 de março, segun-
do Ramos, serão aprecia-
dos todos os vetos que tran-
cam a pauta do plenário do 
Congresso.

Agencia Estado

Congresso Nacional adia para o dia 16 
de março votação de vetos presidenciais

Pauta do PlenáRio

Na sessão de ontem, deputados e senadores apreciaram só dois vetos

Salgueiro
Bolsonaro visitou 
uma estação de 

bombeamento de água, 
que leva água para o 
Rio Grande do Norte. 

As obras vão auxiliar na 
melhoria da qualidade 
de vida dos moradores 

da região

Foto: Agência Estado

Foto: Agência Estado
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Alerta
ONU teme 

uma nova crise 
humanitária como 

a que ocorreu
em 2011, quando 
250 mil pessoas 

morreram de fome 
na Somália

Treze milhões de pessoas 
estão passando fome na Etió-
pia, no Quênia e na Somália 
devido à seca no sudeste afri-
cano, a pior desde 1981, aler-
tou ontem o Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA) da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU).

“A situação requer inter-
venção humanitária imedia-
ta e apoio contínuo às comu-
nidades a fim de construir 
sua resiliência para o futuro”, 
disse o diretor do PMA para 
a região, Michael Dunford.

Após três estações chu-
vosas consecutivas, mas com 
menos quantidade de chuva 
que o habitual, as colheitas de 
milhões de agricultores estão 
destruídas e muitos animais 
domésticos morreram, obri-
gando as famílias a abando-
narem  suas casas e causando 
aumento dos conflitos inter-
comunitários.

“As colheitas foram des-
truídas, o gado está morren-
do e a fome aumenta à me-
dida que a seca recorrente 
atinge o sudeste africano”, 
disse Dunford.

O PMA alertou que o ce-
nário pode piorar nos próxi-
mos meses, pois as previsões 
são de que continuará a cho-
ver abaixo da média.

De acordo com o progra-
ma da ONU, as taxas de des-
nutrição são altas e conti-
nuarão a crescer se medidas 
urgentes não forem toma-
das no sul e sudeste da Etió-
pia, sudeste e norte do Quê-
nia e centro e sul da Somália.

O PMA teme crise hu-
manitária como a que ocor-
reu em 2011, quando 250 mil 
pessoas morreram de fome 
na Somália, por isso insistiu 
que “é essencial a assistência 
imediata” para evitar essa ca-
lamidade.

O governo quenia-
no identificou a seca como 
“emergência nacional” em 
setembro de 2021, e a Somá-
lia declarou “estado de emer-
gência humanitária” um mês 
depois. 

Etiópia, Quênia e Somália são os países mais castigados devido à seca no sudeste africano, a pior desde 1981

Fome atinge 13 milhões na África
dados da onu

navios russos no mar

Tensão aumenta sobre crise na Ucrânia 
Agência Estado

A Rússia está enviando seis 
navios de guerra para o Mar 
Negro para exercícios navais, 
segundo informou a agência de 
notícias Interfax citando o Mi-
nistério da Defesa da Rússia. A 
pasta disse que este é um movi-
mento pré-planejado de recur-
sos militares, no entanto, ana-
listas temem que os exercícios 
podem ser um pretexto para in-
vadir a Ucrânia.

A Rússia anunciou no mês 
passado que sua marinha rea-
lizaria um amplo conjunto de 
exercícios envolvendo todas as 
suas frotas em janeiro e feverei-
ro, do Pacífico ao Atlântico, na 
mais recente demonstração de 
força em uma onda de ativida-
de militar durante um impasse 
com o Ocidente sobre a Ucrânia.

Os seis navios devem pas-
sar pelo estreito da Turquia até o 

Mar Negro na terça e quarta-fei-
ra, disseram fontes turcas. Os na-
vios incluem o Korolev, o Minsk 
e o Kaliningrado, que devem na-
vegar pelo Bósforo na terça-fei-
ra - um já foi visto passando pelo 
estreito -, enquanto o Piotr Mor-
gunov, o Georgi Pobedonosets 
e o Olenegorski Gorniak devem 
passar nesta quarta-feira.

Analistas militares dizem 
que a combinação dos navios 
com as forças já enviadas para 
a região do Mar Negro fornece-
ria uma capacidade significati-
va de ameaçar uma grande área 
da costa da Ucrânia, que pos-
sui apenas um sistema de defe-
sa costeiro limitado.

Acúmulo de forças
Os anúncios provocam te-

mores de que os exercícios se-
riam um pretexto para um 
ataque contra a Ucrânia, que 
as forças russas invadiram 
em 2014, anexando a Crimeia, 

cuja costa é voltada para o 
Mar Negro.

Os exercícios de agora se so-
mam ao movimento de envio 
de tropas para Belarus, a milha-
res de quilômetros de suas ba-
ses permanentes, que foi visto 
como uma ameaça contra Kiev, 
que fica a cerca de 220 quilôme-
tros da fronteira com Belarus.

Em resposta às tropas rus-
sas em Belarus, a Ucrânia pla-
neja realizar exercícios militares 
em larga escala entre 10 e 20 de 
fevereiro, com drones de com-
bate comprados da Turquia e 
mísseis antitanque fornecidos 
por Washington e Londres.

Os Estados Unidos, a Ale-
manha e o Reino Unido tam-
bém enviaram reforços milita-
res para a Europa. Um primeiro 
destacamento de cerca de 100 
soldados americanos chegou 
ontem à Romênia.

 No sábado (6), outros solda-
dos americanos já haviam che-

gado à Polônia, país que abri-
gará um total de 1.700 deles. 
A Romênia, membro da Otan 
desde 2004, abriga 900 solda-
dos americanos, 140 italianos 
e 250 poloneses em seu territó-
rio. A Rússia já acumulou mais 
de 100.000 soldados perto da 
fronteira com a Ucrânia. 

Tropas
Estados Unidos, 

Alemanha e Reino 
Unido também 

enviaram reforços 
militares para 

a Europa, numa 
resposta clara à 

ação russa

sistema de defesa

EUA aprovam acordo com Taiwan

O governo dos Estados 
Unidos aprovou um contrato 
de US$ 100 milhões com Tai-
wan com o objetivo de for-
talecer o sistema de defesa 
com mísseis da ilha, que so-
fre crescente pressão da Chi-
na O Departamento de Es-
tado americano anunciou o 
acordo de engenharia e ma-
nutenção na segunda-feira 
(7), num momento em que a 

China realiza os jogos olím-
picos de inverno.

A China, que se opõe 
a vendas de armamentos 
americanos a Taiwan, pe-
diu que os EUA revoguem 
o acordo e interrompam 
quaisquer interações mili-
tares com a ilha.

“A venda de armas pelos 
EUA a Taiwan (...) mina se-
riamente a soberania e inte-
resses de segurança da Chi-
na e prejudica seriamente as 
relações sino-americanas e 

a paz e a estabilidade no Es-
treito de Taiwan”, afirmou o 
porta-voz do Ministério das 
Relações Exteriores chinês, 
Zhao Lijian, nessa terça-fei-
ra (8).

A China considera Tai-
wan uma província deser-
tora. O acordo com Washin-
gton visa ajudar Taiwan a 
fazer manutenção de seus 
atuais mísseis de defesa aé-
rea e de mísseis Patriot que 
a ilha está adquirindo dos 
Estados Unidos.

restrições a impostos

Canadá não consegue
controlar manifestações

As autoridades cana-
denses trabalhavam para 
tentar controlar o protes-
to de caminhoneiros con-
tra as restrições impostas 
como parte do combate à 
pandemia, que paralisa a 
capital do país há vários 
dias e ameaça virar uma 
grande crise política para 
o primeiro-ministro Justin 
Trudeau, que exigiu o fim 
imediato da manifestação.

O prefeito de Ottawa, 
Jim Watson, pediu ao go-
verno federal a nomeação 
de um mediador para dia-
logar com os manifestan-
tes e alcançar uma maneira 
de desativar os protestos, 
que irritam os moradores 
com suas incessantes bu-
zinas e a fumaça.

No domingo, Watson 
declarou estado de emer-
gência na cidade ao afir-
mar que os protestos es-
tavam “fora de controle”. 
Na segunda-feira ele pe-
diu reforços ao governo fe-
deral para conseguir o fim 
do que chamou de “cerco”. 
Ele deseja o envio de 1.800 
policiais adicionais.

De acordo com estima-
tivas, entre 400 e 500 cami-
nhões bloqueavam o cen-
tro da cidade. “Isto tem 
que parar”, afirmou o pri-
meiro-ministro Justin Tru-
deau na segunda-feira em 
seu retorno à Câmara dos 
Comuns, após uma sema-
na de isolamento por con-
tágio da Covid-19.

“Esta pandemia tem 

sido uma m**** para todos 
os canadenses. Mas os ca-
nadenses sabem que a úni-
ca saída é continuar escu-
tando a ciência”, declarou, 
irritado com os protestos.

A situação levou o Par-
lamento a convocar uma 
reunião urgente para de-
bater os próximos passos. 
“O governo federal res-
ponderá”, prometeu Tru-
deau à noite.

As manifestações do 
chamado “Comboio da 
Liberdade” começaram 
em 29 de janeiro no oes-
te do Canadá por parte de 
caminhoneiros enfureci-
dos com as exigências de 
vacinação impostas para 
quem atravessa a frontei-
ra entre Estados Unidos e 
Canadá, mas aumentaram 
para protestos contra as 
restrições impostas pelo 
governo de Trudeau para 
frear a pandemia.

Entre as cidades que 
registraram manifesta-
ções no fim de semana es-
tão Toronto, Winnipeg e 
Quebec.

Uma da porta-vozes 
dos manifestantes, Tamara 
Lich, afirmou na segunda-
feira que os ativistas estão 
dispostos a negociar com o 
governo para buscar uma 
solução para a crise, mas 
insistiram que as restrições 
devem ser reduzidas.

“O que tentamos fazer 
agora é entrar em contato 
com todas as partes a ní-
vel federal, para conseguir 
organizar uma reunião”, 
declarou em um evento 
transmitido no YouTube.

Agência Estado

Agência Estado

Armas
O governo chinês 

é totalmente 
contra  a vendas 
de armamentos 

americanos para 
Taiwan

 A ONU revelou que as taxas de desnutrição dos africanos são altas e continuarão a crescer se medidas urgentes não forem tomadas

Foto: Agência Brasil
Agência Brasil
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O faturamento do comércio eletrônico atingiu um 
número expressivo em 2021. Segundo informações 
divulgadas em janeiro pelo índice MCC-ENET, o 

setor teve uma alta de 48,41% em comparação a 2020. A 
partir desse crescimento das vendas on-line, as empresas 
passaram a ter que lidar com um novo contexto no 
ambiente digital: uma maior concorrência pela atenção 
do consumidor. Desta maneira, é imprescindível a busca 
pela inovação nos negócios a fim de potencializar a 
experiência de compra na marca. 

Com o aumento de ofertas de serviços e produtos, os 
consumidores ganharam um maior poder de decisão de 
compra - o que transfere para as empresas uma grande 
responsabilidade de otimizar a jornada de consumo. 
“Para que isso aconteça, uma boa alternativa é se atentar 
aos formatos de vendas on-line que estão despontando 
no mercado”, diz Gabriel Andrade, CEO da Quero 2 Pay, 
fintech de meios de pagamentos por maquininhas de 
cartão. Pensando em auxiliar as marcas nesse desafio, o 
executivo reuniu as principais tendências para o comércio 
eletrônico. Confira abaixo:

Super Apps 
Os super aplicativos são uma estrutura digital que 

disponibilizam mais de um serviço em um único local. 
Sendo assim, algumas empresas desenvolvem parcerias 
com essas plataformas para captar novos clientes, o 
que facilita a experiência do consumidor ao criar uma 
jornada de compra concentrada em um único ambiente. 
Como exemplo podemos citar: apps como PicPay, Uber, 
Google Maps, e Rappi – que recentemente lançaram 
seu próprio banco digital – são apenas alguns que 
estão encontrando seu caminho no universo dos super 
aplicativos, usando a tecnologia e a inovação como 
ferramentas

 
Live Commerce 
Por conta do isolamento social causado pela 

pandemia, as lives e transmissões ao vivo nas redes 
sociais foram impulsionadas. As do segmento do 
entretenimento, realizadas por artistas que até então 
não podiam estar nos palcos, foram as que mais 
se destacaram. Essa tendência abriu uma nova 
oportunidade para as empresas que começaram a 
patrocinar esses shows no ambiente digital. A solução 
encontrada foi incluir, por exemplo, um QR Code que 
direciona o público direto para o site da marca. Na 
prática, esse tipo de patrocínio auxilia a ganhar a 
confiança de novos clientes, gerar maior aproximação 
com o consumidor e aumentar as chances de conversão.

 
Voice Commerce 
Atualmente, dispositivos que executam tarefas por 

comando de voz já estão presentes em grande parte do 
nosso dia a dia. Um ótimo exemplo é a Alexa, assistente 

virtual da Amazon. Como 
uma das funcionalidades 
dessa tecnologia é ajudar 
o usuário a encontrar 
produtos e serviços, a 
iniciativa se torna uma 
aliada do comércio 
eletrônico. Portanto, 
adaptar a plataforma de 
vendas para esse formato 
é uma estratégia de 
aumentar a visibilidade 
da marca. 

 
Metaverso 
Em outubro de 

2021, o termo metaverso 
passou a ter relevância no 
mercado com a transição 
de marca do Facebook 

para Meta. A partir dessa mudança, a companhia 
anunciou que iria aumentar os investimentos nesse 
segmento. Em suma, a tecnologia nada mais é do que 
um mundo virtual 3D que conecta o físico e o digital por 
meio da realidade virtual (VR) e realidade aumentada 
(AR) com o auxílio de fones e óculos adaptados para 
esses recursos. Nesta estrutura, os usuários podem 
interagir entre si com o uso de avatares para explorar 
espaços de lazer, trabalho, aprendizagens e até mesmo 
de compras. Neste cenário, um segmento em crescimento 
é o dos imóveis virtuais, que podem explorar o recurso 
para apresentar os espaços e mesmo concluir transações 
comerciais. Já empresas varejistas, como o Walmart, 
anunciaram que irão investir na criação de jornada de 
compra no metaverso. 

 
Mobile Payment 
Por conta do avanço das interações no digital, 

o formato de mobile payment tornou-se uma forte 
tendência. Nesta solução, é possível realizar pagamentos 
via dispositivos móveis de maneira presencial ou 
à distância, o que traz mais flexibilidade para os 
consumidores no momento da compra. Neste caso, um 
dos aplicativos que está sendo mais utilizado para essa 
finalidade é o WhatsApp.

É caros leitores, investir no digital já não é mais um 
planejamento é uma ação, e para ontem!

Mundo 
  E Marketing

Georgina Luna
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Os médicos peritos do Insti-
tuto Nacional do Seguro Social 
(INSS) iniciaram ontem uma 
paralisação das atividades no 
estado, seguindo o movimen-
to realizado pela categoria em 
todo o Brasil, que continua até 
hoje. Segundo a Associação 
Nacional dos Peritos Médi-
cos Federais na Paraíba, pelo 
menos 70% das agências na 
Grande João Pessoa interrom-
peram o atendimento, chegan-
do a 100% de adesão nas uni-
dades do órgão no Centro da 
capital, Bancários e também 
em Santa Rita.

Nos espaços fechados, os 
servidores do INSS estão pre-
sentes apenas para comuni-
car ao público que as perícias 
terão que ser remarcadas. As 
agências de Bayeux, na Região 
Metropolitana da Capital, e a 
de Tambauzinho, em João Pes-
soa, alcançaram cerca de 70% 
de adesão.

A expectativa da associa-
ção é que se não houver nego-
ciação com o Governo Fede-
ral, novas paralisações podem 
acontecer, incluindo uma gre-
ve por tempo indeterminado. 
O movimento, denominado 
Mobilização Nacional de Ad-
vertência pela Valorização da 
Perícia Médica Federal, confor-
me nota da Associação Nacio-
nal (ANMP), acontece devido 
à frustração das negociações 
com a Administração Públi-
ca Federal, o agravamento da 
precariedade das condições de 
trabalho dos servidores repre-
sentados pela ANMP, além da 
necessidade de mobilizações 
urgentes para defender os di-
reitos e interesses da categoria.

“Paralisamos as atividades 
no dia 31 de janeiro e, como não 
houve por parte do Governo 
Federal nenhum movimento 
de negociação, programamos 
mais dois dias de paralisação 
nessa semana. Estamos aber-
tos à negociação”, diz a médi-
ca perita Cláudia Vanderley, 
integrante da associação pa-
raibana.

Ela lembra que, caso sejam 
programadas novas paralisa-
ções, a população será avisa-
da com antecedência. Explicou 
ainda que os peritos médicos 
federais não são funcionários 
do INSS, mas realizam 100% 
das perícias do órgão. Eles são 
funcionários de carreira da Pe-
rícia Médica Federal. “Todos os 
benefícios sobre incapacidade, 
gerados a partir do INSS, são 
analisados e avaliados tecnica-
mente pelos peritos federais. A 
maioria dos peritos trabalha na 
sede do INSS”, esclarece a pro-
fissional.

No último dia 3, os médi-
cos peritos do INSS notifica-
ram o Ministério do Trabalho 
e Previdência sobre a ocorrên-
cia de nova paralisação que se-
ria realizada nessa terça e quar-
ta-feira.  

DIREITO
Pessoas que não 
foram atendidas 

por causa da 
paralisação terão a 
perícia remarcada

“Investir no 
digital já não 
é mais um 
planejamento 
é uma ação, e 
para ontem.

Georgina Luna

Categoria reivindica melhores condições de trabalho junto ao Governo Federal

Peritos do INSS suspendem 
atendimentos nas agências

Paralisação nacional

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br
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Reivindicações
A pauta de reivindicações 

dos médicos peritos inclui a fi-
xação de no máximo 12 atendi-
mentos presencias como meta 
diária; recomposição salarial 
relativa às perdas inflacioná-
rias de 2019 a 2022 (19,99%); dis-
tribuição igualitária de agen-
damentos entre os peritos 
médicos federais de ambos os 
turnos (matutino e vespertino) 
lotados numa mesma Agência 
da Previdência Social (APS); 
direito pleno de gozar feriados, 
pontos facultativos e recessos 
sem estar atrelado ao agen-
damento do INSS; promoção 
imediata de concurso públi-
co para a recomposição dos 
quadros da carreira, cuja de-

fasagem chega a três mil servi-
dores; fim da “teleperícia” (Pe-
rícia Médica com Telemedicina 
ou Teleavaliação), entre outras.

Conforme o comunicado da 
categoria, cerca de 22 a 25 mil 
perícias agendadas serão preju-
dicadas. No entanto, informou 
que caso o governo não receba 
os representantes da categoria 
para discutir as reivindicações, 
os profissionais não descartam 
endurecer a mobilização. “Os 
peritos médicos federais não 
possuem mais disposição para 
suportar ameaças, ataques e 
retrocessos, e os segurados da 
Previdência Social não podem 
ser prejudicados pela intransi-
gência do Governo”, finalizou 
a nota da diretoria da ANMP.

Remarcação de perícias 
A perícia médica é um pro-

cedimento exigido pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social para 
a obtenção de benefícios como 
auxílio-doença, auxílio-acidente, 
aposentadorias por incapacida-
de permanente ou para pessoas 
com deficiência, além do Bene-
fício de Prestação Continuada 
(BPC) destinados aos cidadãos 
com deficiência ou em situação 
de vulnerabilidade social.

A reportagem entrou em 
contato com a Unidade do INSS 

na Paraíba que, por orientação 
da assessoria de comunicação 
da direção central, não irá co-
mentar sobre o assunto. Segun-
do o INSS, as pessoas que não 
puderam ser atendidas por cau-
sa da paralisação terão a perí-
cia remarcada pelo órgão até o 
meio-dia do dia seguinte ao can-
celamento. A medida é prevista 
na Portaria nº 922, documento 
que orienta usuários e servido-
res sobre a remarcação da pe-
rícia médica por interesse do 
requerente ou que não acontece-
ram devido a indisponibilidade 
de sistema, local de atendimento 
ou profissional habilitado.

Assim, nos casos em que o 
atendimento não pôde ocor-
rer por indisponibilidade mo-
mentânea do local, a Agência 
da Previdência Social deve re-
marcar todos os agendamen-
tos, sem necessidade de solici-
tação por parte do usuário. A 
APS, fechada em virtude de 
greve, está entre as situações in-
formadas pela Portaria. Devido 
a esse impedimento, os servi-
dores da unidade devem fazer 
a remarcação até as 12h do dia 
seguinte. Além disso, os reque-
rentes devem consultar a nova 
data do agendamento pelo Meu 
INSS ou na Central 135, a par-
tir das 13h.

A presidente da Comissão 
de Direito Previdenciário da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
- Seccional Paraíba, Jullyanna 
Viégas, afirmou que a entidade 
vem trabalhando no sentido de 
garantir melhorias à advocacia 
previdenciária e à população 
em geral.

Na sexta-feira (4), foi reali-
zada uma reunião entre o pre-
sidente da OAB-PB, Harrison 
Targino, membros da Comis-
são de Direito Previdenciário, 
o gerente executivo do INSS, 
Rogério Oliveira, e a gerente de 
atendimento, Giovanna Caiaf-
fo, na qual foram debatidas as 
diretrizes que serão adotadas 

pelas instituições para garan-
tir o serviço de perícia médica.

Na ocasião, Jullyanna res-
saltou que foi enfatizada a ne-
cessidade da manutenção dos 
serviços essenciais, de modo 
que sejam garantidos o anda-
mento do trabalho de todos os 
advogados e, principalmente, 
as solicitações dos beneficiá-
rios e da sociedade.

“Não podemos deixar que 
os requerentes fiquem preju-
dicados com relação aos seus 
benefícios. A Comissão de Di-
reito Previdenciário está aten-
ta e buscando as prerrogativas 
de toda a advocacia paraibana 
para que a dignidade humana 
e os direitos sociais sejam aten-
didos”, destacou.

Em ofício enviado ao secre-

tário de Previdência, Leonardo 
José Rolim Guimarães,  na últi-
ma sexta-feira (4), o Conselho Fe-
deral da Ordem dos Advogados 
do Brasil, em conjunto com a De-
fensoria Pública da União (DPU) 
e o Ministério Público Federal 
(MPF), requisitou informações 
sobre as medidas tomadas pelo 
órgão para garantir atendimen-
to aos usuários durante as para-
lisações dos peritos. 

No documento, os órgãos 
atestam que a paralisação 
“agrava o passivo existente em 
face da pandemia da Covid-19, 
especialmente em razão do fe-
chamento de agências por lon-
go período, bem como a re-
dução do número de perícias 
diárias, para fins de higieniza-
ção das salas”.

OAB-PB pede para manter serviços

Pelo menos 70% das agências na Grande João Pessoa interromperam o atendimento ao público

Foto: Roberto Guedes

Super Apps, Voice Commerce 
e Metaverso são os novos 
atendimentos para 2022

Ítalo Arruda 
Especial para A União 



A cesta básica em João 
Pessoa ficou mais cara no 
mês de janeiro deste ano e 
nem o valor médio do Au-
xílio Brasil, de R$ 407,54, foi 
suficiente para adquirir os 
produtos. De acordo com o 
relatório do Departamen-
to Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese), a cesta básica 
na capital teve uma alta de 
5,45% em relação ao mês de 
dezembro de 2021 e chegou 
ao valor de R$ 538,65. 

A cesta básica é compos-
ta por 13 alimentos: carne, 
leite, feijão, arroz, farinha, 
batata, tomate, pão, café, sal, 
açúcar, óleo e manteiga. O 
propósito da cesta básica, 
como o próprio nome suge-
re, é fornecer os produtos 
mais essenciais para o sus-
tento de uma família. 

Segundo comerciantes, 
existem diversos itens que 
podem ou não integrar as 
cestas básicas. Alexandre 
Trindade Leite, proprietá-
rio de um estabelecimento 
no bairro do Jacaré, em Ca-
bedelo, informou que exis-
tem três tipos de cesta bá-
sica à venda no local. Uma 
delas destinada ao pessoal 
de baixo poder aquisitivo 
que mora em comunidades 
carentes (R$ 40), outra para 
o trabalhador da construção 
civil (R$ 80) e a terceira cesta 
é aquela que o cliente elege 
o que quer levar e que pode 
ultrapassar os R$ 100.

Para os técnicos do Diee-
se, alguns produtos de pri-

meira necessidade devem 
estar presentes em qualquer 
modelo de cesta básica, a 
exemplo de açúcar, arroz, 
café, farinha de milho, fari-
nha de trigo, feijão, macar-
rão, óleo de soja, sal e bis-
coito. “Os produtos da cesta 
básica vêm sofrendo reajus-
tes desde o início da pan-
demia. O motivo foi que as 
pessoas passaram a ficar 
em isolamento e consumin-
do mais”, explicou o comer-
ciante Manoel Pereira dos 
Santos. 

Realidade nacional
Ainda de acordo com os 

técnicos do Dieese, em ja-
neiro, o valor do conjunto 
dos alimentos básicos teve 
aumentos expressivos em 
Brasília (6,36%), Aracaju 
(6,23%), João Pessoa (5,45%), 
Fortaleza (4,89%) e Goiânia 
(4,63%). São Paulo foi a capi-
tal onde a cesta apresentou 
o maior custo (R$ 713,86), se-
guida por Florianópolis (R$ 
695,59), Rio de Janeiro (R$ 
692,83), Vitória (R$ 677,54) 
e Porto Alegre (R$ 673,00).

Levantamento do Diee-
se estabelece que o salário 
mínimo deve ser suficiente 
para suprir as despesas de 
um trabalhador e da família 
dele com alimentação, mo-
radia, saúde, educação, ves-
tuário, higiene, transporte, 
lazer e previdência. Levan-
do em conta todos esses fa-
tores, o salário mínimo ne-
cessário para a manutenção 
de uma família de quatro 
pessoas deveria equivaler 
a R$ 5.997,14 ou 4,95 vezes o 
mínimo de R$ 1.212,00.
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A Caixa Econômica 
Federal começa a pagar 
na próxima segunda-fei-
ra (14) uma nova rodada 
do Auxílio Brasil. Os pri-
meiros a receber serão os 
beneficiários com final de 
Número de Inscrição So-
cial (NIS) 1. O pagamento 
dessa rodada termina no 
dia 25 de fevereiro.

O novo programa per-
manente de transferên-
cia de renda do Gover-

no Federal injetará mais 
de R$ 90 bilhões na eco-
nomia de varejo durante 
2022, segundo o ministro 
da Cidadania, João Roma.

O ministro informou 
que o governo também 
pagará um aditivo do au-
xílio emergencial - que vi-
gorou até outubro de 2021 
- a homens chefes de fa-
mília. A verba, que ini-
cialmente era prioritária 
para mulheres chefes de 

família, foi liberada para 
homens pelo Congresso 
Nacional no fim de 2021 
e será paga em breve pela 
Caixa.

“São vários programas 
que vão além da prote-
ção social, mas também 
buscar a transformação 
social para as famílias 
brasileiras. Estamos con-
seguindo fortalecer com 
o programa permanente 
de transferência de ren-
da, que é o Auxílio Bra-
sil, mais de 17 milhões de 
famílias necessitadas em 
todo o Brasil”, afirmou o 
ministro.

EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Ednando PhillipyEconomia
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A avaliação social de 
pessoas com deficiência, 
realizada pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS), poderá ser feita de 
forma remota em todo o 
país, por meio de videocon-
ferência, caso seja do inte-
resse do beneficiário.

A medida, visando à 
modalidade remota para 
o procedimento de avalia-
ção social exigido para a 
concessão do benefício as-
sistencial de prestação con-
tinuada à pessoa com defi-
ciência (BPC), está prevista 

na Portaria nº 978, publi-
cada no Diário Oficial da 
União de ontem.

Segundo a portaria, o 
serviço será disponibiliza-
do nos canais remotos Meu 
INSS e Central de Atendi-
mento 135, “permitindo ao 
cidadão escolher a forma 
do atendimento, presencial 
ou remota”.

A publicação da por-
taria segue decisão mani-
festada em junho de 2021 
pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), na qual au-
toriza pedido de medida 
cautelar que determinou, 
inicialmente em caráter pi-
loto, a modalidade remota 

para procedimento de ava-
liação social exigido para 
a concessão do benefício 
assistencial de prestação 
continuada à pessoa com 
deficiência. A medida foi 
adotada em meio a suspei-
tas de irregularidades co-
metidas na interrupção de 
perícias médicas sob res-
ponsabilidade do INSS em 
meio às restrições impostas 
pela pandemia da Covid-19.

Orientações
A avaliação social remo-

ta será feita nas dependên-
cias do INSS ou de entida-
des parceiras, “cabendo ao 
cidadão comparecer ao en-

dereço indicado, no dia e 
hora do seu agendamen-
to para o atendimento”. Os 
agendamentos indevidos, 
que não possuam relação 
com o Benefício Assisten-
cial da Pessoa com Defi-
ciência e que não tenham 
número de protocolo vá-
lido, poderão ser cancela-
dos previamente pelas uni-
dades.

A portaria diz que cabe 
às superintendências regio-
nais a escolha das unidades 
que farão o atendimento de 
Avaliação Social da Pessoa 
com Deficiência - Remota, 
“observada a capacidade de 
cada unidade para a reali-

zação do atendimento”. 

Termo 
Caso haja necessidade 

de juntada de relatórios, 
pareceres ou outros docu-
mentos institucionais ou 
multiprofissionais para 
subsidiar a avaliação so-
cial, será necessário, ao be-
neficiário, apresentar um 
termo de consentimento, 
conforme apresentado em 
anexo da portaria.

Documentos e formulá-
rios necessários ao proces-
so deverão ser digitalizados 
e enviados ao profissional 
do serviço social, via e-mail 
institucional.

A elevação da tempera-
tura para o julgamento do 
Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) 
sobre a venda da rede móvel 
da Oi para a aliança forma-
da entre TIM, Vivo e Claro, 
marcado para hoje, reflete a 
complexidade e a importân-
cia da operação para o mun-
do das telecomunicações, 
bem como o lobby acirrado 
nos bastidores.

As últimas semanas fo-
ram marcadas por diversas 

conversas entre represen-
tantes empresariais e con-
selheiros do órgão antitrus-
te. A venda foi selada em 
dezembro de 2020 por R$ 
16,5 bilhões e, desde então, 
aguarda um parecer. Por 
ora, os conselheiros do Cade 
estão divididos, e qualquer 
decisão (contra ou a favor) 
tende a não ser unânime.

As empresas envolvidas 
na transação alegam que a 
Oi caminhará para a falên-
cia sem a entrada dos recur-
sos para pagar as dívidas da 
companhia e sustentar os 
investimentos nas opera-

ções remanescentes. O novo 
foco da empresa será a ofer-
ta de fibra ótica por meio 
da empresa V.tal, que tem 
o BTG Pactual como sócio.

A Oi entrou em recupe-
ração judicial em 2016, com 
dívida líquida de R$ 65 bi-
lhões. O montante caiu para 
R$ 29,9 bilhões, mas ainda 
sufoca a tele. Por isso, a alie-
nação de ativos (torres, data 
centers e imóveis) é conside-
rada essencial para salvar a 
empresa. Essas vendas fo-
ram aprovadas por credo-
res, bem como pelo juízo 
do processo, que também 

é monitorado pelo Ministé-
rio Público. 

Setor aquecido
Já as rivais TIM, Vivo 

e Claro, que se aliaram na 
transação, alegam que a 
competição no setor seguirá 
aquecida. Após o fatiamen-
to das redes móveis da Oi, 
o mercado terá três opera-
doras de grande porte com 
poder de fogo semelhante 
e negócios independentes 
- ainda que o compartilha-
mento de redes seja recor-
rente no meio.

Elas também alegam 

que a Oi já era pouquíssimo 
competitiva em telefonia e 
internet móvel e vinha per-
dendo capacidade de inves-
timentos. Tanto que ficou de 
fora dos últimos leilões de 
radiofrequências de 4G e 
5G. A Oi tem 16% de parti-
cipação no mercado móvel, 
atrás de Vivo (33%), Claro 
(26%) e TIM (23%).

Esse conjunto de argu-
mentos joga sobre o Cade a 
responsabilidade sobre um 
possível desmanche no se-
tor de telecomunicações. A 
Oi tem 42 milhões de clien-
tes de telefonia móvel.

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil

Circe Bonatelli 
Agência Estado

Ata publicada
Copom: ritmo 
de ajuste da 
Selic tende a 
diminuir

O ritmo de ajuste da 
taxa básica de juros, a 
Selic, deve diminuir. 
Essa previsão está na 
ata da última reunião do 
Comitê de Política Mo-
netária (Copom), divul-
gada ontem pelo Banco 
Central (BC), mas pode-
rá ser revista para que a 
inflação convirja em di-
reção à meta.

Na semana passada, 
o comitê aumentou a 
taxa Selic de 9,25% para 
10,75% ao ano, tendo por 
justificativa o aumento 
da inflação de alimen-
tos, combustíveis e ener-
gia. Foi a primeira vez 
– desde julho de 2017, 
quando atingiu 10,25% 
ao ano – que a Selic che-
ga a uma marca de dois 
dígitos.

“Em relação aos seus 
próximos passos, o Co-
mitê antevê como mais 
adequada, neste mo-
mento, a redução do 
ritmo de ajuste da taxa 
básica de juros. Essa si-
nalização reflete o está-
gio do ciclo de aperto, 
cujos efeitos cumulati-
vos se manifestarão ao 
longo do horizonte rele-
vante”, diz a ata publica-
da pelo BC.

Levantamento do Dieese apontou alta de 5,45% no mês de janeiro, elevando o preço médio, na capital, para R$ 538,65

Cesta básica encarece em João Pessoa
custo dos Alimentos

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Auxílio BrAsil 
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n VejA o cAlendário
De acordo com o número final do NIS

Com alta no preço dos alimentos, seria necessário um salário de R$ 5.997,14 para manter uma família de quatro pessoas no país 

Autorizada avaliação social de forma remota

Conselho do Cade julga hoje venda da Oi Móvel

VideoconferênciA

telecomunicAções

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil
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O Prêmio Educador Nota 
10, maior e mais importan-
te prêmio da Educação Bási-
ca Brasileira, já tem seus 50 
finalistas. Revelada no dia 
8 de fevereiro, a lista con-
ta com trabalhos pedagógi-
cos de educadores de 14 es-
tados. Entre eles está Linaldo 
Luiz de Oliveira, professor 
de Ciências da Natureza da 
Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Iraci Rodrigues 
de Farias Melo, em Mogeiro 
(PB), que segue na busca por 
uma vaga entre os dez ven-
cedores da 24ª edição do prê-
mio e pela chance de disputar 
o título de Educador do Ano.

Linaldo conquistou a Aca-
demia de Selecionadores com 
o trabalho Um Ensaio Biocul-
tural: O Saber da Minha Ori-
gem com “Dinamus” da Mi-
nha Geração, desenvolvido 
com os alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental. Para di-
namizar as aulas de Ciências, 
o professor colocou a turma 
para investigar o conhecimen-
to ecológico dos residentes do 

município, situado no Agres-
te paraibano. As entrevistas, 
realizadas de modo remoto 
com integrantes das famílias, 
geraram informações sobre as 
espécies de animais silvestres 
que eles costumam caçar, seus 
usos para alimentação e medi-
camentos e em “causos” do fol-
clore da região.

Para promover a divul-
gação científica das desco-
bertas, os alunos criaram 
“Pokemons” com base nos 
animais citados pelos caçado-
res. Cada um dos seres ima-
ginados, ilustrado por um de-
senho artístico, recebeu uma 
ficha técnica com informa-
ções ecológicas e biocultu-
rais da espécie que o inspi-
rou. O material foi divulgado 
pelas redes sociais e integrou 
um e-book. Para ampliar ain-
da mais os saberes dos estu-
dantes, o professor convidou 
um acadêmico de referência 
da área de zoologia cultural 
para debater sobre as relações 
entre as pessoas e a natureza 
ao seu redor.  
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Professor de Mogeiro é finalista com trabalho que investigar o conhecimento ecológico dos moradores do município

Paraíba no Prêmio Educador Nota 10
destaque nacional
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Dos projetos 
selecionados, 
sete são 
de Língua 
Portuguesa, 
sete de 
Geografia, 
quatro de 
Matemática, 
quatro focados 
no aprendizado 
de crianças 
bem pequenas 
e mais quatro 
destinados a 
crianças entre 
4 e 5 anos

Linaldo Luiz de Oliveira é professor de Ciências da Natureza 

Foto: Reprodução

O reconhecimento e a valori-
zação desses profissionais se dão 
por meio da divulgação na mídia, 
redes sociais e um certificado de 
participação a cada um dos 50 fi-
nalistas. Eles também aguardam 
com ansiedade a seleção dos 10 
vencedores, que serão anuncia-
dos ainda em fevereiro, por meio 
das redes sociais da Fundação 
Victor Civita, do Prêmio Educa-
dor Nota 10 e de seus parceiros: 
Abril, Globo, Fundação Rober-
to Marinho, SOMOS Educação, 
BDO Brasil, Nova Escola, Institu-

to Rodrigo Mendes e Unicef.
Os 10 vencedores seleciona-

dos ganham um vale-presente 
no valor de R$ 15 mil, além de 
uma assinatura digital da Nova 
Escola. Os dez Educadores Nota 
10 concorrem, ainda, ao prêmio 
Educador do Ano. O grande ven-
cedor recebe mais R$ 15 mil de 
vale presente, totalizando uma 
premiação de R$ 30 mil. O Edu-
cador do Ano será conhecido 
em evento que será realizado 
em data a ser definida. Confira a 
lista completa dos selecionados 

em:https://premioeducadorno-
ta10.org/.

 Prêmio Educador Nota 10
O Prêmio Educador Nota 10 

foi criado em 1998 pela Fundação 
Victor Civita. Reconhece e valori-
za professores e gestores escola-
res da Educação Infantil ao Ensino 
Médio de escolas públicas e priva-
das de todo o país. Hoje, o Prêmio 
conta com a parceria de mídia da 
Abril, Globo e Fundação Rober-
to Marinho, tem o patrocínio da 
SOMOS Educação e BDO Brasil, e 

o apoio da Nova Escola, Instituto 
Rodrigo Mendes e Unicef. Desde 
2018, o Prêmio Educador Nota 10 é 
associado ao Global Teacher Prize, 
realizado pela Varkey Foundation, 
prêmio global de Educação. Ao 
longo das últimas 23 edições fo-
ram recebidos mais de 75 mil tra-
balhos pedagógicos, e premiados 
251 educadores, entre professo-
res e gestores escolares, que rece-
beram aproximadamente R$ 2,59 
milhões. Todo este conteúdo pode 
ser conhecido no site https://pre-
mioeducadornota10.org/

 Fundação Victor Civita
A Fundação Victor Civita foi 

criada em 1985 como uma das pri-
meiras iniciativas brasileiras no 
campo social. Sua missão é valo-
rizar o trabalho de professores e 
gestores escolares, disseminando 
as melhores práticas da Educação 
Básica para auxiliar os educado-
res brasileiros a enfrentar os desa-
fios de seu tempo. Em 1998, criou o 
Prêmio Educador Nota 10, o maior 
e mais importante Prêmio da Edu-
cação Básica brasileira. Saiba mais 
em www.fvc.org.br.

Vencedores ganham um vale-presente no valor de R$ 15 mil 

Uma pesquisa desenvol-
vida no Centro de Ciências 
Agrárias (CCA), no Campus 
II da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), e vincu-
lada ao Programa de Pós-
Graduação em Agronomia 
(PPGA), deseja contribuir, 
positivamente, para o suces-
so produtivo de hortaliças no 
Agreste paraibano por meio 
da utilização de adubos or-
gânicos e bioestimuladores.

De acordo com o profes-
sor Thiago Jardelino Dias, 
orientador do trabalho, o es-
tado da Paraíba, historica-
mente, tem contribuído pou-
co com a produção nacional 
de hortaliças, a exemplo da 
cultura do pimentão. 

Censo agropecuário
Segundo o último cen-

so agropecuário nacional 
(IBGE, 2021), a produção bra-
sileira de pimentão, no ano 
de 2017, foi de 224 mil tone-
ladas, sendo que o estado da 
Paraíba foi responsável pela 
produção de 3.519 toneladas, 
correspondendo a 1,56% do 
total produzido. Para o do-
cente, a baixa produção pode 
ser explicada pela falta de in-
vestimentos em pesquisas 
que incentivem e valorizem 
a cultura.

Nesse contexto, a pesqui-
sa “Viabilidade de adubos 
orgânicos e bioestimulado-
res na produção de hortaliças 
em empresas de transição e/

ou com certificação orgânica 
no Agreste paraibano” obje-
tiva avaliar o manejo da adu-
bação orgânica associada ao 
uso de bioestimuladores em 
hortícolas, visando elevar a 
rentabilidade agrícola, me-
lhorar a qualidade comercial 
e incrementar a cadeia pro-
dutiva em empresas agríco-
las no semiárido do Agreste 
paraibano.

      labMOS/DSER
O projeto está sendo exe-

cutado em nível de doutora-
do acadêmico pelo discente 
Ramon Freire da Silva e de-
senvolvido nos laboratórios 
de Matéria Orgânica do Solo 
(labMOS), do Departamento 
de Solos e Engenharia Ru-
ral (DSER) e no Laboratório 
de Irrigação e Drenagem, do 
Departamento de Agricul-
tura do Centro de Ciências 
Humanas, Sociais e Agrárias 
(CCHSA). 

A pesquisa foi iniciada 
em agosto de 2021 e conta 
com o fomento parcial da 
Fundação de Apoio à Pes-
quisa do estado da Paraíba 
(Fapesq), além de uma par-
ceria firmada com a Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
para utilização da estrutu-
ra do Laboratório de Biotec-
nologia Vegetal da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), para a realização de 
análises bioquímicas e mo-
leculares.

UFPB avança no cultivo das hortaliças no Semiárido
adubos e bioestimuladores

n 

A pesquisa 
foi iniciada 
em agosto 
de 2021 e 
conta com 
o fomento 
parcial da 
Fapesq

Julio César, doutorando, Stênio Dantas, Thiago Jardelino, Ramon Freire e a doutouranda Márcia Paloma

Outras iniciativas
Entre os projetos selecio-

nados, sete são de Língua Por-
tuguesa, sete de Geografia, 
quatro de Matemática, qua-
tro focados no aprendizado 
de crianças bem pequenas 
e mais quatro destinados a 
crianças entre 4 e 5 anos. His-
tória, Ciências da Natureza, 
Educação Física, Artes, Coor-
denação Pedagógica e práticas 
com Educação Especial tive-
ram três trabalhos cada. Com-
pletam a lista, dois projetos de 
Língua Estrangeira, dois des-
tinados à Gestão Escolar, além 
de um para Biologia e um ou-
tro focado em Química.

Por ciclo educacional, são 
22 aplicados no Ensino Funda-
mental – somados anos iniciais 
e finais –, 10 no Ensino Médio e 
nove na Educação Infantil. Há 
ainda cinco trabalhos de Ges-
tão Escolar e quatro focados na 
Educação Especial. A região do 
país com maior representativi-
dade entre os finalistas é a Su-
deste, seguida pela Sul, Nor-
deste, Norte e Centro-Oeste.

O trabalho está sendo de-
senvolvido na cultura de pi-
mentão orgânico. Os pesqui-
sadores buscam determinar 
a quantidade ideal de ester-
co a ser aplicado no solo. “Es-
tamos otimizando o uso com 
aplicação de um biosestimu-
lante humus organominerial 
à base de leonardita e abor-
dando aspectos fisiológicos, 
bioquímicos, nutricionais e 
moleculares com o intuito de 
entender e elucidar os efeitos 
no metabolismo da planta, o 
que permite planejar e exe-
cutar práticas de manejo sus-
tentáveis, os quais vão oca-
sionar redução de custos e 
ganhos produtivos, aumen-
tando a eficiência da cultura 
do pimentão orgânico”, disse 
o professor Thiago Jardelino.

A expectativa é que a pes-

quisa possa resultar em im-
pacto econômico em empre-
sas rurais de pequeno a médio 
porte, reduzindo custos e ele-
vando a rentabilidade da cul-
tura. Uma das empresas par-
ceiras do projeto, o Canteiro 
Cheiro Verde, localizado na 
cidade de Nova Floresta, no 
Curimataú paraibano, já expe-
rimentou os primeiros resul-
tados da pesquisa. De acordo 
com os pesquisadores, a cultu-
ra de pimentão na região apre-
sentava-se inviável, economi-
camente. 

Ciclo produtivo
A planta crescia e, ao pro-

duzir seus primeiros frutos, a 
produção se estagnava, o que 
abria portas de entrada para 
pragas e doenças, finalizan-
do o ciclo produtivo em ape-

nas uma colheita aos 90 dias.
Comparativo de cresci-

mento de plantas de pimen-
tão sem aplicação de bioes-
timulador. Com a realização 
do estudo de manejo e ade-
quação do esterco com adi-
ção de bioestimulante, a pro-
dução foi ampliada para onze 
colheitas, finalizando o ciclo 
em 150 dias, com incremento 
na produtividade e melhorias 
na qualidade dos frutos.

Comparativo de cresci-
mento de plantas de pimen-
tão com a aplicação do aplica-
ção de bioestimulador.

De acordo com o orienta-
dor da pesquisa, os resultados 
preliminares demonstram o 
crescimento das plantas que 
foram bioestimuladas, o que 
permitiria uma planta com 
maior porte e produções mais 

precoces, resultando em re-
dução de custos para o pro-
dutor. Outro resultado ob-
servado, até o momento, é a 
ampliação das raízes secun-
dárias da planta, o que jus-
tifica o aumento da capaci-
dade de absorção de água e 
nutrientes, resultando na ele-
vação da produção.

Ramon Freire, estudan-
te de doutorado que conduz 
a pesquisa, também é servi-
dor técnico de laboratório da 
UFPB, lotado no laboratório 
de Matéria Orgânica do Solo, 
no Departamento de Solos 
e Engenharia Rural (DSER) 
do Centro de Ciências Agrá-
rias (CCA), no Campus II, em 
Areia. Ele revela estar feliz 
com o andamento do proje-
to e os primeiros resultados 
da pesquisa.

 Pesquisadores querem o ideal para o solo



20  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de fevereiro de 2022 EDIÇÃO: J. N. Ângelo
EDITORAÇÃO: Joaquim Ideão

Diversidade

Governo incluiu quatro novas áreas e a Floresta Nacional de Ipanema no Programa Nacional de Desestatização

Parques nacionais serão privatizados
processo de concessão

Foto: Glauber Cleber Caetano/PR

Pedro Rafael Vilela 
Agência Brasil

 
 Decreto assinado nesta 

semana pelo presidente Jair 
Bolsonaro incluiu no Progra-
ma Nacional de Desestatiza-
ção (PND) do Governo Fede-
ral as seguintes unidades de 
conservação: o Parque Na-
cional da Restinga de Juru-
batiba, no Rio de Janeiro; o 
Parque Nacional da Serra da 
Canastra e o Parque Nacio-
nal da Serra do Cipó, ambos 
em Minas Gerais; o Parque 
Nacional de Caparaó, loca-
lizado na divisa entre Mi-
nas Gerais e Espírito Santo; 
e a Floresta Nacional de Ipa-
nema, em São Paulo. A ini-
ciativa acolheu uma reco-
mendação do Conselho do 
Programa de Parcerias e In-
vestimentos (PPI). 

Segundo o governo, o ob-
jetivo é promover a conces-
são dessas áreas à iniciativa 
privada para a execução dos 
serviços públicos de apoio à 
visitação, com previsão do 
custeio de ações de apoio à 
conservação, à proteção e à 
gestão.

“A estruturação das uni-
dades de conservação para 
receber visitantes materia-

n 

O objetivo 
é promover 
a concessão 
dessas áreas à 
iniciativa privada 
para a execução 
dos serviços 
públicos de 
apoio à visitação 

liza importante vetor de de-
senvolvimento econômico 
para as regiões onde estão 
inseridas. Desse modo, a im-
plementação dos projetos de 
concessão trará um aumen-
to do fluxo turístico nacional 
e internacional, com conse-
quente benefício para a re-
gião, incluindo a geração de 
emprego, renda e desenvol-
vimento socioeconômico, o 
aumento da arrecadação de 
impostos, a melhoria do diá-
logo com as comunidades do 
entorno e dos serviços pres-
tados à comunidade local e 
aos visitantes”, destaca a pre-
sidência em nota. O decreto 
será blicado no Diário Oficial 
da União (DOU). 

As novas unidades de con-
servação se somam a outras 
que estão em processo de se-
rem concedidas pelo Gover-
no Federal e fazem parte um 
contrato assinado entre o Ins-
tituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade 
(ICMBio) e o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), com 

apoio do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA). 

Ao todo, o contrato envol-
ve os parques nacionais de 
Brasília (DF), da Serra dos Ór-
gãos (RJ), da Serra da Bocaina 
(SP), de Anavilhanas (AM), 
do Jaú (AM), da Serra da Ca-
nastra (MG), da Serra do Cipó 
(MG) e do Caparaó (MG/ES), 
além das florestas nacionais 

de Brasília (DF) e de Ipane-
ma (SP). 

O trabalho envolve estu-
dos técnicos contratados pelo 
BNDES, com previsão para a 
modelagem dos projetos e a 
preparação do processo lici-
tatório para a concessão das 
unidades de conservação. A 
realização do leilão ficará a 
cargo do ICMBio. 

Vantagens
A implementação dos 

projetos trará um  fluxo 
turístico nacional e 

internacional

Essas novas unidades de conservação se somam a outras que estão no aguardo de serem concedidas também pelo Governo Federal 

Já estão abertas as inscri-
ções para a 17ª Olimpíada 
Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (Obmep). Es-
colas públicas municipais, es-
taduais, federais e escolas pri-
vadas de todo o país podem 
se inscrever na olimpíada até 
o dia 17 de março, por meio 
do preenchimento da ficha 
de inscrição disponível no site 
da Obmep. 

No regulamento, os repre-
sentantes das escolas vão en-
contrar todas as informações 
sobre condições, prazos, datas 
e regras previstos para parti-
cipação na disputa.

A maior competição cien-
tífica do país é realizada 
pelo Instituto de Matemáti-
ca Pura e Aplicada (Impa) e 
se destina a estudantes dos 
Ensinos Fundamental (6º ao 
9º ano) e Médio. Na última 
edição, realizada no ano pas-

sado, 17,7 milhões de estu-
dantes de todo o Brasil par-
ticiparam da Obmep.

Fases
A olimpíada ocorre em 

duas fases, sendo a primeira 
composta por uma prova ob-
jetiva de 20 questões e, a se-
gunda, por uma prova dis-
cursiva de seis questões. 

A 1ª fase da Obmep será 
realizada em 7 de junho e os 
classificados para a próxima 
etapa realizarão a prova da 2ª 
fase em 8 de outubro. As pro-
vas são preparadas de acordo 
com o grau de escolaridade 
do aluno: nível 1 (6º e 7º anos), 
nível 2 (8º e 9º anos) e nível 3 
(ensino médio).

A divulgação dos apro-
vados para a segunda eta-
pa ocorrerá em 2 de agosto. 
A relação de premiados será 
conhecida no dia 20 de de-
zembro. Alunos premiados 
com medalha de ouro, pra-
ta ou bronze são convidados 

17ª olimpíada Brasileira de matemática 

Inscrições seguem até o dia 17 de março
a participar do Programa de 
Iniciação Científica (PIC Jr.) 
como incentivo e promoção 
do desenvolvimento acadê-
mico.

Obmep
Criada pelo Impa em 2005, 

a Obmep contribui para esti-
mular o estudo da matemática 
no Brasil, além de identificar 
jovens talentosos e promover a 
inclusão social por meio da di-
fusão do conhecimento. Além 

disso, a olimpíada contribui 
também para a melhoria da 
qualidade da educação básica, 
possibilitando que um maior 
número de alunos brasileiros 
possa ter acesso a material di-
dático de qualidade. A inicia-
tiva conta com apoio da Socie-
dade Brasileira de Matemática 
(SBM). A competição é promo-
vida com recursos do Minis-
tério da Ciência, Tecnologia 
e Inovações (MCTI) e do Mi-
nistério da Educação (MEC).

As provas são preparadas de acordo com o grau de escolaridade

Foto: Amanda Perobeli/Agência Brasil

Hanseníase

Inteligência artificial ajuda
a acelerar diagnósticos

Pesquisadores do Instituto 
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) 
participaram do desenvol-
vimento de uma inteligên-
cia artificial capaz de aju-
dar médicos a identificarem 
a hanseníase. A criação do 
assistente de diagnóstico, 
chamado de AI4Leprosy, 
contou com a parceria e fi-
nanciamento da Microsoft e 
da Fundação Novartis e teve 
os resultados publicados na 
revista científica The Lancet 
Regional Health Americas. 
Também integraram o estu-
do as universidades da Ba-
sileia, na Suíça, e de Aber-
deeen, na Escócia.

Segundo a Fiocruz, o 
software foi capaz de iden-
tificar a hanseníase como 
causa de lesões na pele dos 
pacientes em mais de 90% 
dos casos em que foi subme-
tido a teste. Com a publica-
ção dos resultados, os pes-
quisadores poderão avançar 
na criação de um aplicativo 
de celular que futuramente 
poderá ser usado por profis-
sionais de saúde. 

A tecnologia desenvol-
vida combina a análise de 
fotos das lesões com dados 
clínicos dos pacientes, por 
meio de um algoritmo que 
faz o reconhecimento de 
imagens e é capaz de dife-
renciar variações sutis de 
tons, quase imperceptíveis 
ao olho humano. 

Para que o algoritmo fos-
se capaz de fazer o reconhe-
cimento, foi necessária a 
comparação de fotografias 
de lesões causadas pela han-
seníase e por doenças se-
melhantes, em uma técni-
ca chamada de aprendizado 
de máquina (machine lear-
ning), em que o computador 
associa padrões nas imagens 
à doença ou a outras causas. 

Ao todo, foram usadas 1.229 
fotografias de 585 lesões di-
ferentes, com a colaboração 
de 222 pacientes do Ambula-
tório Souza Araújo, mantido 
pelo Laboratório de Hanse-
níase do IOC/Fiocruz.  

Esse tipo de tecnologia 
já existe para apoio ao diag-
nóstico do melanoma, um 
tipo do câncer de pele. No 
caso da hanseníase, porém, 
uma maior variedade de le-
sões está associada à doença, 
o que exigiu que o reconhe-
cimento de imagens fosse 
combinado com o preenchi-
mento de informações clí-
nicas dos pacientes. Desse 
modo, também foi preciso 
ensinar ao algoritmo carac-
terísticas que já foram des-
critas como sintomas da 
doença, como alterações de 
sensibilidade nos pés e per-
da de sensibilidade térmica 
nas mãos, e outras, como co-
ceira, que têm maior proba-
bilidade de serem causadas 
por outras enfermidades.

Quando apenas o reco-
nhecimento de fotografias 
foi usado, o modelo proposto 
foi capaz de acertar quais ca-
sos eram de hanseníase em 
70% dos pacientes. A preci-
são aumenta para 90% quan-
do leva em conta os dados 
clínicos.

Alana Gandra 
Agência Brasil 

Vinícius Lisboa 
Agência Brasil

Avanço
A tecnologia 
desenvolvida

combina a 
análise de fotos 
das lesões com 
dados clínicos 
dos pacientes, 

por meio de 
um algoritmo

Youtuber que defendeu existência do partido 
nazista é demitido e alega que estava bêbado

polêmica

Os Estúdios Flow anuncia-
ram ontem o desligamento do 
youtuber Monark e a remoção 
do episódio em que o apresen-
tador defendeu a existência de 
um partido nazista no Brasil, 
transmitido na segunda-fei-
ra. Além do Flow, outros nove 
podcasts usam o estúdio para 
fazer gravações.

De acordo com a nota pu-
blicada no Twitter, a decisão 
foi tomada “em conformida-
de com o que determinam to-
dos os preceitos de boa práti-
ca”, e com a visão e missão que 

a empresa compactua e segue
O comunicado termina 

com um pedido de desculpas 
à comunidade judaica e com 
uma mensagem de repúdio 
“a qualquer tipo de posiciona-
mento que possa ferir, ignorar 
ou questionar a existência de 
alguém ou de uma sociedade”.

Em vídeo publicado no 
Twitter, Monark alegou estar 
“muito bêbado” no momento 
da discussão sobre nazismo 
que aconteceu no episódio do 
Flow Podcast na segunda-fei-
ra, 7, e pediu perdão à comu-
nidade judaica pelo posicio-
namento. “Falei de uma forma 

muito insensível com a comu-
nidade judaica e peço perdão 
pela minha insensibilidade”, 
disse.Mais cedo, num vídeo 
de quase nove minutos publi-
cado em suas redes sociais, o 
youtuber condenou o nazis-
mo como princípio ideológi-
co discriminatório, mas insis-
tiu na defesa da liberdade de 
expressão, que deveria garan-
tir a existência de um partido 
nazista, assim como existem 
partidos comunistas. “Minha 
ideia é que o cara fale que ele 
é um idiota para que a gente 
possa saber que é um idiota”, 
afirmou. Monark também re-

clamou da “cultura do cance-
lamento” e do “assédio” aos 
patrocinadores do programa, 
que passaram a cancelar con-
tratos com o podcast.

“Vocês estão acabando 
com o debate. Não consigo ter 
mais conversas no meu pro-
grama”, disse o youtuber. “É 
muito perigoso quando as pes-
soas querem desvirtuar total-
mente o debate e me caçarem 
e colocar como um monstro. 
Estou cansado. Está impossí-
vel se expressar na internet”. 
No vídeo, também reclamou 
que suas declarações foram ti-
radas de contexto.

Levy Teles 
Agência Estado
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Com dois jogos e apenas um 
ponto, o Campinense, que vem 
de uma derrota em casa para o 
Bahia, por três a um, precisa se 
recuperar na Copa do Nordeste. 
A Raposa busca hoje a primeira 
vitória na competição, enfrentan-
do o Galo, mas não é o maior ri-
val de Campina Grande e sim o 
Galo da Pajuçara, como é conhe-
cido o CRB-AL. A partida está 
programada para as 19h30, no 
Amigão. Nesse confronto, ao lon-
go da história, o rubro-negro leva 
ampla vantagem. Os dois clubes 
já se enfrentaram 18 vezes, com 
nove vitórias do Campinense, 

cinco do CRB e quatro empates. 
O campeão paraibano marcou 
26 gols, enquanto o time alagoa-
no marcou 16 vezes.

O técnico do Campinense, Ra-
nielly Ribeiro, não ficou nada 
contente com a exibição da equi-
pe no jogo do final de semana 
contra o CSP, pelo Campeonato 
Paraibano. Apesar da vitória de 
virada por 2 a 1, ele criticou mui-
to os erros de ataque, desperdi-
çando muitas chances. O mesmo 
aconteceu com o Bahia, quando 
a equipe perdeu por 3 a 1, ten-
do mais volume de jogo, crian-
do oportunidades e não aprovei-
tando. O setor de ataque passou a 
preocupar o treinador, que quer 
mais capricho nas finalizações.

Um dos principais nomes da 
equipe, o atacante Olávio, final-
mente desencantou, marcan-
do seus primeiros dois gols em 
partidas oficiais. Ele também 
concorda com o rendimento da 
equipe bem abaixo do que po-
dia contra o CSP e espera que na 
Copa do Nordeste os erros não 
se repitam.

“Nós Jogamos bem abaixo do 
que podemos. Eu mesmo errei 
muito e fiquei muito insatisfei-
to com meu desempenho. Isto 
não pode acontecer, nós nos co-
bramos muito após a partida. Os 
gols que marquei foram impor-
tantes, porque acabaram com a 
minha ansiedade, já que a bola 
teimou em não entrar nos con-

frontos pela Copa do Nordeste. 
Espero continuar marcando ago-
ra, guiado pelos passos de Deus. 
Ele é quem me conduz. Pegamos 
aí uma sequência muito compli-
cada e teremos aí outro jogo mui-
to difícil pela frente, na Copa do 
Nordeste, contra uma equipe de 
Série B, mas estamos preparados 
para fazer uma boa partida e sair 
com os três pontos, que vai nos 
manter vivos na briga pela clas-
sificação”, disse o atacante.

CRB
O Clube de Regatas Brasil, de 

Maceió, está na quinta colocação 
no seu grupo com três pontos. 
A equipe só jogou uma vez pela 
Copa do Nordeste, quando ven-

ceu o Sport de Recife por 1 a 0. Já 
no Campeonato Alagoano, o al-
virrubro não vem fazendo uma 
boa campanha. Nos três jogos que 
disputou só conseguiu uma vi-
tória, um empate e uma derrota.

A novidade do Galo da Paju-
çara é que o técnico Allan Aal vai 
contar com a força máxima da 
equipe considerada titular. To-
dos os jogadores estão recupera-
dos da Covid e vão para o jogo. 
Assim, o ataque será reforçado 
por Maycon Douglas e Marcinho. 
Eles viajaram com a delegação.

A principal dúvida fica na la-
teral direita, entre Raul Prata, 
que foi titular no último jogo, e 
Reginaldo, que vinha jogando 
desde o início da temporada.

A torcida do Botafogo terá, 
hoje, a oportunidade de ver pela 
primeira vez em ação o clube jo-
gando no Almeidão, neste ano de 
2022. O Belo fará a sua estreia em 
casa no Campeonato Paraibano, 
enfrentando o São Paulo Crys-
tal. A partida está programada 
para as 20h15. Este será o segun-
do jogo do alvinegro da estrela 
vermelha na competição. Na es-
treia, o clube venceu o Atlético 
por 1 a 0, em Cajazeiras. Já o São 
Paulo vai estrear na competição, 
o clube ainda não fez nenhum 
jogo oficial este ano.

No Botafogo, a expectativa é 
grande pela recuperação de al-
guns atletas que testaram positi-
vo para Covid-19 na semana pas-
sada, entre eles, os meias Nadson 
e Esquerdinha, o lateral esquer-
do Alessandro, o zagueiro Ga-
briel Yanno e o goleiro Lucas. O 

próprio técnico Gerson Gusmão 
também foi infectado e não diri-
giu a equipe contra o Globo, no 
último domingo, em Ceará Mi-
rim-RN, pela Copa do Nordeste.

Após três partidas fora de 
casa (CSA, Atlético e Globo) e de 
percorrer mais de 2 mil quilôme-
tros, finalmente o Botafogo pôde 
descansar um pouco mais e jo-
gar em João Pessoa. O elenco está 
muito animado com essa oportu-
nidade de jogar com o apoio do 
torcedor.

“Eu estou muito ansioso para 
jogar com a torcida a nosso fa-
vor. Já tivemos uma demonstra-
ção da força de nossos torcedores 
no jogo em Ceará Mirim, quando 
muitos botafoguenses compare-
ceram e incentivaram a equipe. 
Agora no Almeidão, esse apoio 
será bem maior. O time está evo-
luindo, os jogadores estão se co-
nhecendo melhor e a tendência é 
que melhoremos muito nos pró-
ximos jogos”, disse o atacante 

Gustavo Coutinho, que vem sen-
do o artilheiro da equipe neste 
começo de temporada.

São Paulo
Já o tricolor de Cruz do Espí-

rito Santo começa a temporada 
super empolgado, após ter fei-
to uma excelente campanha no 
ano passado e conseguido uma 
vaga para a Série D do Campeo-
nato Brasileiro. Com o calendário 
cheio para este ano, o São Paulo 
investiu mais no elenco e espera 
ser a grande surpresa de seu gru-
po no Paraibano.

Para o jogo contra o Botafogo, 
o clube não tem qualquer proble-
ma e irá a campo com a força má-
xima. A equipe vem treinando 
há cerca de um mês e segundo 
o técnico Ederson Araújo, o gru-
po é bem equilibrado, com joga-
dores que querem muito vencer 
e fazer uma boa campanha na 
competição.

“Nós estamos correndo por 

fora, com um grupo muito bom. 
Sabemos das dificuldades, mas 
estamos prontos. Não temos con-
dições de escolher adversário. 
Estamos trabalhando há cerca de 
um mês e temos estudado bem 
o Botafogo. É uma equipe muito 
bem treinada e estamos prontos 
para tentar anular o que ela tem 
de mais forte e explorar os seus 
pontos fracos”, disse o treinador.

Atlético x Auto Esporte
Após uma estreia bem abaixo 

do que a torcida esperava, quan-
do o time perdeu para o Sousa, 
em casa, por três a zero, o Auto 
Esporte volta a campo hoje ten-
tando a recuperação no Cam-
peonato Paraibano. O Clube do 
Povo vai enfrentar o Atlético, às 
20h15, no Estádio Perpetão, em 
Cajazeiras. 

O Trovão Azul também per-
deu na estreia, por 1 a 0, para o 
Botafogo, no Perpetão. Porém, o 
time mostrou um bom futebol, 

sobretudo no segundo tempo, 
quando pressionou bastante o 
Belo e por muito pouco não con-
seguiu o empate. Agora, o Atlé-
tico tenta fazer o dever de casa, 
para se afastar o máximo possí-
vel da zona de rebaixamento.

Não é o clássico de 
Campina Grande, 

mas o confronto 
de paraibanos e 
alagoanos pela 

terceira rodada da 
competição regional

Raposa enfrenta 
o Galo no Amigão

Copa do Nordeste

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

O atacante 
Olávio (E) é a 
maior aposta 
do Campinense 
para buscar 
a primeira 
vitória, hoje, 
às 19h30, 
no Estádio 
Amigão, 
diante do CRB, 
de Maceió

Belo se reencontra com a torcida, hoje, no Almeidão
CampeoNato paraibaNo

Foto: Samy Oliveira/Campinense

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo

Coutinho e Anderson Paraíba em 
comemoração do gol contra o Globo
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Em meio ao gerencia-
mento de crise interna, o 
Nacional de Patos deu iní-
cio a um novo ciclo adminis-
trativo e esportivo. O “Ca-
nário do Sertão” teve a sua 
“estreia” frustrada e perdeu 
a partida que seria disputa-
da com o Campinense, em 
Campina Grande, por WO. 
Com problemas financei-
ros, o clube não teve jogado-
res inscritos no BID no pra-
zo para o período do início 
do Campeonato Paraibano. 
Agora o alviverde de Patos, 
dar sequência ao trabalho 
para que possa de fato, en-
trar em campo e estrear no 
Campeonato Paraibano.

No grupo B com CSP, 
Campinense, Sport La-
goa Seca e Treze, o Nacio-
nal teve o jogo da segunda 
rodada, que seria ontem, 
contra o Sport Lagoa Seca, 
modificado pela FPF. Com 

isso só joga pelo Paraibano 
no próximo dia 16 contra o 
CSP, com local e data ainda 
a serem definidos.

Com a saída da antiga 
comissão técnica e a renún-
cia do ex-presidente, Ro-
drigo Nóbrega,  a Federa-
ção Paraibana de Futebol 
nomeou Adilson da Silva 
como interventor, para que 
alguém pudesse responder 
legalmente pelo clube até 
as próximas eleições. O fu-
turo institucional será defi-
nido na próxima semana, já 
que o conselho administra-
tivo convocou, para o dia 15 
deste mês, uma assembleia 
geral para eleger um novo 
presidente do comitê gestor.

“Nos quase 60 anos do 
clube não tínhamos situa-
ções atípicas como as de 
agora que mancham a nos-
sa história. Mas não esta-
mos aqui para julgar nin-
guém. O W.O nunca fez 
parte do dicionário do Na-
cional, estamos gerencian-

do essa situação crítica e 
iremos sim colocar a equi-
pe em campo. Já tivemos 
alguns atletas regulariza-
dos no BID e a perspectiva 
é de que todo o elenco es-
teja regularizado até a par-
tida com o CSP. A história 
do clube não permite pas-
sar por mais vexame”, co-
mentou o ex-presidente e 
atual membro do conse-
lho deliberativo do clube, 
Cleodon Bezerra.

Dentro de campo uma 
nova comissão técnica foi 
montada para traçar os ru-
mos do clube na disputa do 
estadual. E quem vai co-
mandar o” Canário” é um 
velho conhecido da torcida 
nacionalina. Trata-se de La-
mar Lima, que foi campeão 
estadual pelo clube, como 
jogador, em 2007

O atual elenco está for-
mado por 21 atletas, e para 
os próximos dias está pro-
gramada a chegada de mais 
cinco jogadores. Os dois úl-

timos reforços que chega-
ram no clube foram o ata-
cante Dú Paraíba e o meia 
Klebinho. Os comandados 
de Lamar Lima seguem os 
trabalhos com treino no Es-
tádio José Cavalcanti, visan-
do a sua primeira partida 
oficial, em campo, na tem-
porada.

De acordo com Cleodon, 
o objetivo é resgatar a credi-
bilidade e disputar o Parai-
bano de forma honrosa.

“Passamos por um vexa-
me de situação por W.O, te-
mos de trabalhar com os pés 
no chão. Em meio a essa cri-
se institucional, vamos re-
construir a credibilidade e 
a imagem de bom pagador 
que o clube sempre teve. Na 
questão esportiva, o nos-
so principal objetivo nes-
sa temporada é de disputar 
o Campeonato Paraibano, 
evidentemente, pensando 
na permanência da 1ª Di-
visão, em 2023.”, finalizou 
Cleodon.

A Federação Paraibana de 
Futsal (FPFS) confirmou para 
o próximo sábado (12) num 
colégio particular de João Pes-
soa, uma reunião do conse-
lho técnico que deve definir 
os protocolos de segurança, 
fórmula de disputa e as da-
tas para realização da com-
petição nas categorias Sub 8, 
Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, 
Sub 18 e Sub 20 da edição de 
2022. A informação foi con-
firmada ao Jornal A União 
pelo presidente da FPFS, Bos-
co Crispim.

“Vamos reunir as equi-
pes, discutir as questões da 
competição e também o que 
precisa ser definido para que 
os jogos aconteçam de forma 
segura, em razão da prolife-
ração da variante Ômicron. 
O conselho técnico pretende 
também definir a data para 
o início do campeonato”, co-
mentou Bosco Crispim.

A disputa do Campeonato 
Paraibano de Futsal é vitrine 
para a participação de equipes 
estaduais nas competições na-
cionais. Mesmo sem grandes 
investimentos, a Paraíba é 

destaque nas principais ca-
tegorias do futsal do país. De 
acordo com Bosco Crispim o 
resultado é fruto de parceria 
dos clubes com a FPFS.

“Nós somos destaques nas 
categorias de base do futsal 
nacional, elogiados em todos 
os congressos técnicos organi-
zados pela Confederação Bra-
sileira de Futsal. Sem esque-
cer também de evidenciar a 
parceria entre clubes e fede-
ração. A gente consegue supe-
rar a falta de apoio para levar 
o nome da Paraíba pelo Bra-
sil”, finalizou.

Nesse primeiro semestre 
de 2022 acontece a disputa 
dos Estaduais nas categorias 
pares, Sub 8, Sub 10, Sub 12, 
Sub 14, Sub 16, Sub 18 e Sub 
20, respectivamente. No se-
gundo semestre, ocorre a 
disputa das categorias ím-
pares  Sub 7, Sub 11, Sub 13, 
Sub 15, Sub 17 e Sub 19. Os 
campeões por categoria, re-
presentam a Paraíba na cate-
goria subsequente do Cam-
peonato Brasileiro, em 2023. 
Por exemplo - o campeão da 
categoria Sub 7 de 2022, vai 
representar o Estado na cate-
goria Sub 8 de 2023, e assim 
sucessivamente.

paraibano de futsal

Federação convoca o Conselho Técnico

Clube vai realizar eleição para escolha de novo presidente, e jogadores seguem treinando para jogo contra o CSP

Crise contornada e estreia no dia 16
nacional de patos

O início do Campeonato Paraibano 
ficou manchado com um jogo ganho 
por W.O pelo Campinense e não 

me recordo de nenhum outro começo desta 
forma, fazendo a Paraíba virar chacota 
nacional. Tudo por conta de má gestão e, 
no caso especifico, do Nacional de Patos, a 
quem cabia regularizar seus atletas em tempo 
hábil. A problemática gerou intervenção no 
Nacional pela Federação e o adiamento de 
seu jogo contra o Sport Lagoa Seca, válido 
pela segunda rodada. E  por essa e outras 
que nosso futebol segue desacreditado, daí 
estar numa terceira divisão nacional pela 
insistência do Botafogo - desde 2014 - e agora 
com a chegada do Campinense que passou 
quase 10 anos na Série D. Aqui e acolá damos 
um passo pra frente e, em seguida, um outro 
para trás. Paralisado no tempo, apesar da luta 
incansável de alguns dirigentes abnegados, 
estes sempre apostando em dias melhores.

O campeonato está apenas no seu início 
e devido ao atropelo do calendário - três 
clubes estão disputando competições parale-
las, Estadual e Copa do Nordeste, casos de 
Botafogo, Campinense e Sousa - tem equipe 
que ainda não estreou. Me refiro ao São 
Paulo Crystal , que encara o Botafogo, hoje, 
no Almeidão.

Dos que já estrearam não dá para acredi-
tar alguma coisa no Nacional - nem jogou e 
já perdeu três pontos -  e Sport Lagoa Seca 
dada as dificuldades de ordem financeira 
para montar os elencos, o mesmo se aplica 
ao Atlético de Cajazeiras, que deixou muito 
a desejar na estreia. Não se ouviu nenhum 
“trovão” diante do Botafogo, no Perpetão. Já o 
Auto Esporte decepcionou ao ser goleado em 
casa pelo Sousa e vai ter de remar bastante 
para não voltar à segunda divisão.

A princípio, embora seja muito cedo, a 
briga promete entre Botafogo, Campinense 
e Sousa, os três com maior investimento em 
função de cotas da Copa do Nordeste e Copa 
do Brasil. O Treze, apesar da força da cami-
sa, não tem um elenco à altura de sua tradi-
ção. Mas vamos dar tempo ao tempo e ver se 
alguma surpresa está reservada na sequên-
cia da competição

Rodrigão
Quem te viu e quem te ver, meu caro 

Rodrigão! Estourou na Copa do Nordeste de 
2016, onde foi artilheiro com nove gols, sen-
do vice-campeão e saiu bastante valorizado 
para o Santos, onde chegou a fazer boas 
partidas, mas caiu de produção. Andou pelo 
Bahia, Coritiba e Ponte Preta, sem afirmação 
nenhuma. Agora chega para o Sport Recife e 
com um contrato de apenas três meses e com 
várias cláusulas de produtividade. 

Nova Série C
A mudança no formato para a edição 

deste ano deixou os clubes nordestinos, 
à exceção do Confiança, preocupados. A 
primeira fase terá um turno único com 19 
rodadas e os oito melhores avançam para 
a segunda fase. No modelo anterior tinha 
18 jogos, mas eram dois grupos de 10 e se 
classificavam os quatro melhores com clubes 
regionalizados. Agora misturou tudo. Clubes 
de maior investimento têm mais chances de 
se classificar e os demais vão ter de ralar 
bastante para surpreender os favoritos.  
Botafogo e Cmpinense não gostaram, mas 
vão brigar para estar entre os oito melhores. 
Os dois vão receber uma cota de R$ 250 na 
primeira fase. Menos mal.

Futsal
O Brasil ainda é o maior campeão mundial 

no futsal, isso ninguém nega, afinal os 
números não mentem, mas estamos decaindo 
há anos e nossa última conquista foi em 
2012, na Tailândia. Na edição passada da 
Copa do Mundo, na Colômbia, ficamos nas 
oitavas de final para o Irã. Semana passada 
disputamos a Copa América, em Assunção, 
no Paraguai e fracassamos. O pior é que 
perdemos para os argentinos nas semifinais. 
Eita derrota dolorida! Como se vê nem no 
nosso continente estamos mais mandando. Ai 
que saudades de Falcão e Manoel Tobias.

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com
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João Bosco Crispim, presidente da 
FPFS, vai definir com os clubes as 
competições a serem disputadas 
nesta temporada

Jogadores do Nacional de Patos continuam treinando no Estádio José Cavalcanti para o jogo do próximo dia 16 diante do CSP
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Cada clube participante do Cam-
peonato Brasileiro da Série C de 
2022 terá direito, na primeira fase, a 
uma cota de R$ 250 mil, conforme fi-
cou acertado na reunião do conselho 
técnico, realizada no último dia 4 e 
agora oficializada pela CBF. Quem 
conseguir chegar entre os quatro 
primeiros também terá premiação 
em dinheiro. O campeão terá direi-
to a R$ 400 mil, o vice a R$ 300 mil, 
o terceiro colocado a R$ 200 mil e o 
quatro colocado a R$ 100 mil. Com 
isso, Botafogo e Campinense vão 
receber R$ 250 mil, cada, pela par-
ticipação na etapa inicial. A partir 

deste ano, a primeira fase terá um 
turno único. 

Os 20 clubes se enfrentam e os 
oito melhores avançam para a se-
gunda fase. Nesta, eles serão dividi-
dos em dois grupos, com quatro ti-
mes cada, para confrontos de ida e 
volta dentro de cada chave. Os dois 
melhores de cada quadrangular ga-
rantem vaga na Série B de 2023, e os 
líderes de cada grupo avançam para 
disputar o título na final, em duelo 
de ida e volta. Os quatro piores co-
locados da primeira fase serão re-
baixados para a disputa da Série D 
do Campeonato Brasileiro em 2023

Ao todo, serão 216 partidas, com 
27 datas para a disputa da Série C. 
O campeonato tem início previsto 
para o dia 9 de abril e término para 
o dia 9 de outubro. 

Ficou definido também que todo 
clube terá que ter um mínimo de 35 
atletas inscritos na data de início da 
competição (9 de abril), e que pode-
rão inscrever um total de 50 atletas 
até o dia 4 de agosto. Esta lista pode-
rá ter oito substituições até o dia 27 
de agosto. A decisão ampliou o nú-
mero de atletas em relação ao ano 
passado, quando cada clube só po-
dia inscrever 40 atletas.

Curtas

Título da Copa Africana
provoca feriado em Dakar

As ruas de Dakar nunca receberam tanta gente como 
na última segunda-feira. O dia 7 de janeiro virou feriado 
no Senegal para uma multidão recepcionar os campeões 
da Copa Africana das Nações. Prédios, casas, telhados, 
pontes, árvores, grades, muros, tudo foi tomado por um 
povo em festa com a inédita conquista sobre o Egito, no 
domingo. Um imenso e infindável corredor verde, ama-
relo e vermelho foi criado entre o longo caminho do Ae-
roporto Léopold-Sédar-Senghor até o palácio presiden-
cial, onde os inéditos campeões foram recepcionados 
pelo presidente Macky Sall, que recebeu a taça das mãos 
do técnico Aliou Cissé. “Campeões da África! Que par-
tida! Que equipe!”, havia escrito em suas redes sociais, 
Macky Sall, ainda no domingo, dia do início da bela fes-
ta no país. O presidente cancelou compromisso em Co-
mores para recepcionar os campeões.

Morte dos garotos do Ninho 
do Urubu completa três anos

O dia de ontem foi para recordar a tristeza de 
8 de fevereiro de 2019, data em que morreram 10 
garotos da base no Ninho do Urubu, portanto três 
anos da tragédia. O fogo atingiu o alojamento onde 
dormiam os atletas da base. Até hoje a Justiça não 
indiciou ninguém. Vale ressaltar que o Flamengo 
já fez acordo com nove das 10 famílias, faltando o 
acerto com os parentes de Christian Esmério para a 
indenização.  Nessa segunda-feira, o Tribunal de Jus-
tiça do Rio de Janeiro negou recurso extraordinário da 
Defensoria Pública do Estado, que solicitava o restabe-
lecimento do pagamento de pensão aos familiares das 
vítimas fatais. No ano passado o TJRJ acatou, parcial-
mente, o recurso do rubro-negro, extinguindo a ação 
civil pública que dizia respeito às vítimas cujas famílias 
haviam fechado acordo. Além disso, reduziu para 
cinco salários mínimos —o equivalente a R$ 5.225— a 
pensão das famílias que ainda não haviam chegado a 
um denominador comum. E segue o imbróglio.

O Palmeiras provou que está, de fato, 
muito mais bem preparado em relação 
à edição anterior do Mundial de Clu-
bes e avançou à final do torneio da Fifa 
com uma atuação convincente. No pe-
queno, mas confortável Al Nahyan Sta-
dium, em Abu Dabi, o time de Abel Fer-
reira fez 2 a 0 no egípcio Al Ahly graças 
ao talento e poder de decisão de Raphael 
Veiga e Dudu, ontem, e jogará a decisão 
da competição contra Al Hilal ou Chel-
sea, que se enfrentam nesta quarta-fei-
ra. O duelo que definirá o campeão será 
sábado, às 13h30 (de Brasília).

Foi um dia de ineditismos na ca-
pital dos Emirados Árabes Unidos. O 
Palmeiras marcou seu primeiro gol em 
um Mundial e conquistou seu primei-
ro triunfo na competição que se tornou 
obsessão para os alviverdes. Os palmei-
renses, aliás, foram maioria no estádio 
e cantaram em uníssono a fim de levar 
o time ao tão desejado título mundial e 
encerrar os gracejos dos rivais. O Pal-
meiras dominou o rival africano com 
inteligência, paciência e um bom fute-
bol. É bem verdade que demorou a en-
contrar os espaços porque o Al Ahly 
teve competência em sua tarefa defen-
siva em parte do confronto. Mas o clu-
be brasileiro, forte mentalmente, não se 
desesperou e encontrou naturalmente o 
caminho das redes com Veiga, no pri-

meiro tempo, e Dudu, na etapa final.
No primeiro tempo, o time egípcio se 

fechou na defesa, bem como havia feito 
diante do Monterrey, e, disciplinado ta-
ticamente, dificultou a vida do rival bra-
sileiro. Melhor preparado, descansado, 
mais maduro e acostumado com deci-
sões, o Palmeiras, porém, dominou o 
jogo. Não encontrou facilidade para fu-
rar as linhas do rival, mas insistiu, man-
teve-se calmo e concentrado e teve êxito 
em sua paciente jornada até o caminho 
do gol, marcado com a participação de 
seus dois craques, Dudu e Raphael Veiga.

A retranca do adversário foi furada 
com concentração, qualidade na saída de 
bola, talento e uma conclusão precisa. Zé 
Rafael roubou a bola na ponta esquerda 
e tocou para Danilo, que serviu Dudu. O 
camisa 7 deixou Veiga na cara do gol e o 
meio-campista canhoto bateu com o pé 
direito para vencer o goleiro Lotfy aos 39 
minutos. Eufóricos, os palmeirenses, em 
maioria no estádio, cantaram alto até o 
intervalo. O Al Ahly apostou em lança-
mentos longos e em contra-ataques, mal-
sucedidos, porém.

Se teve de usar a paciência para su-
perar o ferrolho do rival do Egito no pri-
meiro tempo, no segundo foi mais fá-
cil para o Palmeiras conseguir tal feito e 
ampliar o placar. No lance do gol, os pa-
péis se inverteram. Veiga foi o garçom e 
Dudu balançou as redes. A fim de jogo, 
o camisa 7 aproveitou uma avenida pela 
direita, invadiu a área e concluiu no ân-

gulo. Um golaço no Al Nahyan Stadium 
comemorado com efusão pelos torcedo-
res alviverdes

O Al Ahly, de acuado, se viu obriga-
do a atacar. E melhorou no jogo. Passou 
a ocupar o campo ofensivo e finalizou 10 
vezes em poucos minutos - na primeira 
etapa foram apenas dois chutes. O time 
egípcio até balançou as redes com Sherif 
após uma rara e grave falha de Weverton. 
Mas o atacante estava impedido no mo-
mento do arremate. Gol rapidamente re-
visado pelo VAR e anulado

O ímpeto dos egípcios diminuiu à 
medida que o Palmeiras retomou o con-
trole da partida. Abel tirou os craques 
do confronto, Dudu e Veiga, ambos mui-
to aplaudidos, para lançar mão de Wes-
ley e Jailson.

A equipe ajustou sua marcação e se-
gurou o rival africano, que viu sua difí-
cil missão de virar o duelo tornar-se im-
possível depois da expulsão de Ashraf. 
O defensor deu um carrinho violento em 
Rony e inicialmente recebeu apenas ama-
relo. O árbitro francês Clément Turpin foi 
ao monitor do VAR e reviu sua decisão 
ao apresentar o vermelho para o atleta.

O cenário passou a ser ainda mais fa-
vorável ao Palmeiras, que usou as subs-
tituições para ganhar tempo e esfriar o 
jogo. No fim, entraram também Atues-
ta, Deyverson e Breno Lopes. O time al-
viverde está na final do torneio e jogará 
no sábado uma das partidas mais impor-
tantes de sua história.

Jogos de hoje
n Paraibano
19h
Botafogo x São Paulo Crystal
Atlético x Auto Esporte

n baiano
19h15
Bahia x Barcelona
21h30
Atlético-BA x Unirb

n Pernambucano
20h
Afogados x Caruaru City
21h30
Náutico x Retrô

n Piaiuiense
16h
Oeirense x Fluminense
18h
River x Parnayba

n Sergipano

15h15
Maruinense x Sergipe

n Copa do nordeste
19h30
Campinense x CRB

n Carioca
15h30
Bangu x Madureira
21h35
Vasco x Portuguesa

n Paulista
15h
Agua Santa x Ituano
19h
São Paulo x Santo André
20h30
Bragantino x Internacional
21h30
Ferroviária x Ponte Preta
21h30
Guarani x Botafogo

Ricardo Magatti 
Agência Estado

Com gols de Rafael Veiga e Dudu, o time comandado por Abel Ferreira aguarda o adversário do próximo sábado

Palmeiras está na final do Mundial
2 a 0 no al ahly

Série C de 2022 terá turno único e cota de 
participação de R$ 250 mil para os 20 clubes

Campeonato Brasileiro

Chelsea estreia no Mundial
sem o técnico no comando

O Chelsea fará sua estreia no Mundial de Clubes da 
Fifa com uma baixa de peso no banco de reservas. O téc-
nico Thomas Tuchel está em Londres por ter contraído 
Covid-19 às vésperas da viagem da delegação do clube 
inglês para os Emirados Árabes Unidos. Mas, apesar da 
distância, o treinador segue com voz ativa na definição 
do time que enfrentará o Al Hilal nesta quarta-feira, as 
13h30, pela semifinal do torneio internacional.

“Estamos em contato constante com Thomas. Temos 
um monte de reuniões juntos, ele nos liga o tempo todo. 
Fazemos ligações durante e depois do treino. Estamos 
tentando fazer como se ele estivesse aqui conosco”, disse 
Zsolt Low, um dos dois auxiliares que estão substituindo 
Tuchel em Abu Dabi. O outro é Arno Michels.

A dupla vem seguindo as orientações do treinador 
alemão desde a chegada ao Emirados Árabes, no domin-
go. “Não podemos copiar o Thomas, ele é um dos melho-
res técnicos do mundo. É por isso que precisamos com-
partilhar tudo com toda a comissão técnica. Tentamos 
levar o time para a frente e fazemos mudanças o tempo 
todo quando alguém percebe algo ou tem uma boa opi-
nião”, conta Low.

O auxiliar admitiu que comandar o atual campeão 
europeu sem o técnico é uma tarefa complicada. “É um 
grande desafio, mas tentamos fazer o melhor possível. 
Ele faz a parte dele em suas mensagens e ligações. Até 
agora, tudo tem sido absolutamente perfeito”, comentou.

Reunião do con-
selho técnico, na 
sede da CBF, que 
definiu os novos 

critérios para 
as disputas do 

Campeonato 
Brasileiro da 

Série C
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Jogadores do 
Palmeiras 

comemoram 
gol de Dudu 

na vitória de 2 
a 0 sobre o Al 
Ahly, ontem, 

nos Emirados 
Arabes
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1199 — Minamoto no Yoritomo, xogum japonês
1881 — Fiodor Dostoiévski, romancista, contista, 
ensaísta e filósofo russo
1926 — Aristides Ferreira da Cruz, padre (PB)
1946 — Júlio Prestes, político brasileiro
1961 — Carlos Luz, jornalista, advogado e político 
brasileiro, 19º presidente do Brasil
1964 — Ary Barroso, radialista e compositor 
brasileiro
1981 — Bill Haley, cantor, compositor e guitarrista 
norte-americano
1983 — Blecaute, cantor e compositor brasileiro
1997 — Mário Henrique Simonsen, político 
brasileiro
1999 — Abelardo de Araújo Jurema, político, 
jornalista e advogado (PB)
2013 — Domingos Paschoal Cegalla, gramático, 
escritor e tradutor brasileiro
2017 — Elpídio Dantas (Elpídio Dantas da Rocha 
Neto), pintor, ilustrador, desenhista e chargista (PB)

Mortes na História

Obituário

Marcão
7/2/2022 – Em João Pessoa (PB). 
Professor de jiu-jitsu. Ele teria 
sofrido um surto psicótico, foi 
resgatado por policiais, levado ao 
hospital e sofreu um infarto.

Foto: Polêmica Paraíba

Bruno Santos
6/2/2022 – Em Monteiro (PB), vítima 
de arma de fogo. Morreu em troca 
de tiros em que outras três pessoas 
ficaram feridas. Segundo a 
Polícia Militar, o tiroteio aconteceu 
motivado por desavenças entre 
facções criminosas.

Foto: Reprodução

Roberto Walkasther
(Roberto Douglas)
6/2/2022 – Em João Pessoa (PB), em 
decorrência da Covid-19. Radialista 
de Guarabira (PB) que atuou nas 
Rádios Constelação FM, Cultura e 
Rural AM. Também trabalhou por 
muitos anos em Brasília (DF). Ele teria decidido por 
não se vacinar contra o novo coronavírus.

Foto: Reprodução

Edgard Alves
4/2/2022 – Aos 73 anos, vítima de 
infarto. Jornalista esportivo que tra-
balhou por mais de quatro décadas 
na Folha de São Paulo e desde 2012 
tinha uma coluna onde comentava 
todos os esportes. Natural de Botu-
catu (SP), era especialista em esportes olímpicos e 
referência em basquete, atletismo e boxe. Cobriu 
os Jogos Olímpicos de Montreal-1976, Moscou-1980, 
Atlanta-1996, Sydney-2000, Atenas-2004, Pe-
quim-2008 e Rio-2016, além de inúmeros Jogos Pan
-Americanos e mundiais de várias modalidades.

Foto: Fabio Seixas

Aníbal Bragança
4/2/2022 – Aos 77 anos, após sofrer 
um infarto. Ex-diretor da Editora da 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF), professor e escritor. Foi 
secretário da Cultura de Niterói (RJ). 
Por 20 anos trabalhou como livreiro 
em Niterói e foi um dos fundadores da Associação 
Nacional de Livrarias e da Associação das 
Livrarias e Papelarias do Estado do Rio de Janeiro.

Foto: Facebook

Emília Corrêa Lima de
Santa Cruz Caldas
4/2/2022 – Aos 88 anos, no Rio de 
Janeiro (RJ), em decorrência de 
AVC, infecção e pneumonia. Ela 
foi a primeira miss Ceará a vencer 
o Miss Brasil em 1955.

Foto: Arquivo Pessoal

Rayan Awram
5/2/2022 – Aos 5 anos, na região 
de Ighara, nas colinas perto 
de Chefchaouen, no Marrocos. 
Menino ficou preso em um poço 
por quase cinco dias. As equipes 
de resgate conseguiram recuperar 
o corpo, depois de remover grande parte da 
encosta adjacente e delicadamente cavar uma 
passagem horizontal no poço. Ele caiu em um 
poço de mais de 30 metros de profundidade e 45 
centímetros de largura no último dia 1º.

Foto: Reprodução

Marilene Gomes de Lima
5/2/2022 – Aos 41 anos, em Planaltina 
de Goiás (GO), de Covid-19. Era 
secretária de formação política do 
Partido dos Trabalhadores (PT). 
Deixa duas filhas, de 7 e 20 anos. Era 
natural do Piauí.

Foto: Metrópoles

Lata Mangeshkar
6/2/2022 – Aos 92 anos, em Mumbai, 
na Índia, de falência de múltiplos 
órgãos, após mais de 28 dias de 
hospitalização por complicações 
da covid-19. Apontada como um 
dos maiores ícones culturais da 
Índia e cantora que definiu música e melodia para 
gerações de seus compatriotas. Sua voz esteve 
na televisão, no rádio e nos cinemas durante a 
maior parte dos três quartos de século da Índia 
independente. Ela influenciou muitas gerações e 
tinha o título de “O Rouxinol”. Nascida em 1929 
na Índia pré-independência, começou a cantar 
na adolescência e, em uma carreira de 73 anos, 
cantou mais de 15 mil músicas em 36 idiomas.

Foto: Sebastião D’Sousa

Tom Prince
5/2/2022 – Aos 52 anos, vítima de 
complicações do câncer. Ex-astro 
internacional de Body Builder. Foi 
vencedor geral do NPC Nationals 
de 1997 e, no auge da carreira, 
competiu contra alguns dos 
melhores fisiculturistas da história do esporte.

Foto: Lance!

Maria Prestes
(Maria do Carmo ou Altamira)
4/2/2022 – Aos 92 anos, no Rio 
de Janeiro (RJ), de Covid-19. Era 
viúva do líder comunista Luís 
Carlos Prestes. Além de ‘Meu 
companheiro’, outra obra da 
militante foi ‘O sabor clandestino de Maria 
Prestes’, um conjunto de crônicas sobre a década 
de 1970, época em que ela e o marido viveram 
exilados em Moscou, na Rua Gorki.

Foto: Mariane Rossi

Aforismo
“A morte, ninguém pode

experimentá-la em si mesma
(pois experimentar é da alçada da 

vida), só é possível percebê-la
nos outros.”

(Emmanuel Kant)
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Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

O descaso com a seguran-
ça nos cemitérios públicos de 
Patos, no Sertão da Paraíba, 
vem deixando os familiares 
dos parentes sepultados nos 
três cemitérios da cidade (São 
Miguel, Santo Antônio e São 
Judas Tadeu) indignados. Tú-
mulos nos três equipamentos 
públicos estão sendo depreda-
dos e violados por vândalos. 
Os criminosos destroem os 
mausoléus em busca de pos-
síveis objetos de valor. Nada 
escapa da mira dos vândalos: 
cruzes de bronze, argolas usa-
das para abrir os jazigos e até 
mesmo correntes são furta-
das. Para subtrair os objetos, 
eles têm utilizado ferramen-
tas que danificam a estrutura 
dos mausoléus.

Em Patos, os ataques a tú-
mulos se tornaram frequentes. 
O caso de furto e depredação 
mais recente ao patrimônio 
municipal ocorreu na madru-
gada do último sábado (5) no 
tradicional Cemitério São Mi-
guel, o mais antigo da cidade, 
localizado no bairro do Belo 
Horizonte. Os vândalos pu-
laram o muro do local, viola-
ram e danificaram a estrutura 
de jazigos e roubaram crucifi-
xos e mais de cinquenta puxa-

dores de metal. Até agora nin-
guém foi identificado e preso.

Essa não é a primeira vez 
que esse tipo de prática ilíci-
ta acontece nos cemitérios de 
Patos. De acordo com familia-
res de pessoas sepultadas nes-
ses locais, que preferem não se 
identificar, esses atos de van-
dalismo acontecem há mais 
de dois anos e que “não existe 
vigias nos locais”, o que facili-
ta as ações dos vândalos.

“Tomei um susto ao chegar 
ao cemitério São Miguel. Os 
vândalos danificaram o túmu-
lo da minha família e rouba-
ram as argolas. Isso aconteceu 
do sábado para o domingo”, la-
menta uma dona de casa.

O jornalista Isaías Nóbre-
ga também foi vítima da ação 
dos vândalos. Ele conta que 
os túmulos das famílias dele e 
da esposa também foram ata-
cados. “Além de danificarem, 
foram roubados crucifixos e 
puxadores dos túmulos da mi-
nha família e da família da mi-
nha esposa que ficam no Ce-
mitério Santo Antônio”, conta 
o jornalista.

A Secretaria de Serviços 
Públicos da Prefeitura de Pa-
tos, responsável pela adminis-
tração dos cemitérios públicos, 
informa que registrou boletim 
de ocorrência na Polícia Civil 
para investigação do caso e 

que estuda a possibilidade de 
instalar câmaras nos cemité-
rios municipais para aumen-
tar a segurança desses locais.

“Para tentar inibir esses 
atos de vandalismo nos nos-
sos cemitérios, que vêm sen-
do causados por usuários de 
drogas, nós já registramos bo-
letins de ocorrência na Polícia 
Civil, já acionamos a Polícia 
Militar e a Guarda Munici-
pal, para realizar rondas na 
região dos cemitérios e rea-
lizar buscas, para ver se con-
seguimos prender as pessoas 
envolvidas (ladrão e receptor) 
para responder pelos danos 
causados ao patrimônio pú-
blico. Também já estamos em 
contato com uma empresa de 
segurança para fazer um tra-
balho de monitoramento atra-
vés de câmaras e minimizar 
esses problemas dos cemité-
rios”, informa o secretário de 
Serviços Públicos, Josimar de 
Azevedo Barbosa.

Quem viola túmulos come-
te dois crimes e a pena pode 
chegar a seis anos de prisão. 
Primeiro é um dano ao patri-
mônio público, pois causou da-
nos nos cemitérios, inclusive 
em túmulos. E segundo é um 
crime de desrespeito ao mor-
to, pela falta de dignidade em 
relação aos entes queridos das 
pessoas que estão enterrados.

Recadastramento
Josimar Barbosa comunica 

também que continua o reca-
dastramento e regularização 
de concessões de túmulos, ja-
zigos, terrenos e gavetas, de-
socupados ou não, nos cemité-
rios da cidade e do Distrito de 
Santa Gertrudes.

Para efetuar o recadastra-
mento, os proprietários podem 
comparecer à sede da Secreta-
ria de Serviços Públicos, loca-
lizada à Rua Antônio Justino, 
438-646, no bairro Juá Doce. No 
ato do recadastramento, o res-
ponsável pelo jazido deve apre-
sentar documentos pessoais 
(RG e CPF), comprovante de 
residência, cópia das certidões 
de óbito de pessoas sepultadas 
e termo de concessão do túmu-

lo. Caso o concessionário não 
possua o termo de concessão, 
deverá apresentar “declaração 
de posse de túmulo, que é dis-
ponibilizada na sede da Secre-
taria de Serviços Públicos ou 
pelo endereço eletrônico pa-
tos.pb.gov.br, assinada e com-
provada em documento por 
duas testemunhas.

Josimar Barbosa pede que, 
para não aglomerar, o proprie-
tário de túmulos ou jazigos 
deve entrar em contato pelo 
telefone (83) 99863-0483 para 
agendamento ou pegar sua fi-
cha de atendimento, uma vez 
que a secretaria estará aber-
ta das 7h30 às 11h e das 13h 
às 16h30.

“Lembramos que estamos 
em pandemia, então pedi-

mos aos proprietários que li-
guem antes. Todos os dias va-
mos atender a 20 pessoas para 
a realização desse processo”, 
conclui. Em caso de concessio-
nário falecido, os sucessores 
deverão comparecer portando 
o óbito do titular e documento 
que comprove a condição do 
sucessor, herdeiro ou familiar.

Destruição e furtos de objetos decorativos de túmulos foram registrados na Polícia e Prefeitura estuda reforço na segurança

Cemitérios de Patos são depredados
VANDALISMO

Famílias reclamam e 
denunciam a destruição 
de túmulos, além do furto 
de objetos decorativos dos 
jazigos nos três cemitérios 
públicos da cidade

Fotos: Josimar Barbosa



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00008/2022, do tipo menor por item, a contratação de empresa para realização 
dos serviços especializados de assessoria, consultoria técnica especializada visando atender nas 
áreas de planejamento e projetos voltados a captação de recursos nas esferas: Estadual, Federal e 
subsidiárias, dando suporte na alimentação das variadas plataformas existentes, desde a solicitação 
até a prestação de contas final de cada Contato de Repasse ou Convênio firmado entre órgãos 
governamentais e a Prefeitura de Aguiar-PB, cuja abertura será no dia 01.03.2022 às 08:30 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital 
e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00 e contatos pelo telefone (0**83) 3499 – 1180 ou sitio: www.prefeitura.
aguiar.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 08 de Fevereiro de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS  Nº  00009/2022,  do tipo menor preço por item, para implantação de pavimentação 
em paralelepípedo, cuja abertura será no dia 01.03.2022 às 09:30 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar—PB. O edital poderá ser obtido 
na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 
12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180,  pelo email cpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 08 de Fevereiro de 2022
ÃDRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 00010/2022, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa ou profissionais 
na área médica, cuja abertura será no dia 01.03.2022 às 10:30 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 
horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499 – 1180 ou www.aguiar.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Aguiar-PB, 08 de Fevereiro de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE RETIFICAÇÃO

TERMO ADITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021

Torna público a retificação do prazo dos 1º aditivos de prazo referentes ao Pregão Eletrônico nº 
00011/2021 para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DESTE MUNICÍPIO junto aos fornecedores CT Nº 00072/2021 - JAIME T. MOURA E 
CIA LTDA e CT Nº 00073/2021 - C.P. CAVALCANTI & CIA.LTDA. Em todo o processo, no prazo de 
prorrogação, onde se lê 31/01/2022 leia-se 28/02/2022.

Alagoa Nova - PB, 28 de Janeiro de 2022.
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. Abertura 
da sessão pública: 08:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2022. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (–) –. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.alagoanova.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alagoa Nova - PB, 08 de Fevereiro de 2022
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2022. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (–) –. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.
alagoanova.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alagoa Nova - PB, 08 de Fevereiro de 2022
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

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

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: Aquisição de 
Medicamentos da ABC Farma, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil 
–PB; ADJUDICO o seu objeto a: BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI - R$ 251.700,00.

Alcantil - PB, 03 de Fevereiro de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: Aquisição de Medicamentos 
da ABC Farma, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil –PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - R$ 251.700,00.

Alcantil - PB, 03 de Fevereiro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Medicamentos da ABC Farma, para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Alcantil –PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
06006.10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 06006.10.301.1008.2025 – DESENVOLVER AS ATI-
VIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA 06006.10.301.1008.2026 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES 
DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 
00028/2022 - 03.02.22 - BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA-
CEUTICOS EIRELI - R$ 251.700,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 14:30 horas do dia 21 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: locação de sistemas 
destinado a manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra – PB. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 994051912. E-mail: 
adjcomissao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 08 de Fevereiro de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

de Compra objetivando: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
AS ESCOLAS. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respec-
tiva propositura até as 09:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022, na sala da referida comissão, 
sediada na Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB. Neste mesmo local, 
data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação perti-
nente, 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) 994051912. E-mail: 
adjcomissao2017@gmail.com. 

Algodão de Jandaíra - PB, 08 de Fevereiro de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00001/2022, que objetiva: Locação de veículos para atender a demanda da Administração 
Municipal de Araruna/PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: WELL CAR 
COMISSARIA DE VEICULOS LTDA - R$ 174.000,00.

Araruna - PB, 04 de fevereiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: Contratação de pessoa 
jurídica especializada em Assessoria na área de Educação, para prestar serviços a Prefeitura 
Municipal de Araruna – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - R$ 48.000,00.

Araruna - PB, 08 de fevereiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada em Assessoria na área de Educação, 
para prestar serviços a Prefeitura Municipal de Araruna – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Orçamento de 2022: 02.000 – Poder Executivo 02050–
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Ficha: 12 361 0005 2013 588.806 1 MANUT.DAS ATIV.DO ENS.
FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE 12 367 0006 2021 253.970 0 MANUT.DAS ATIVIDADES 
DA EDUCACAO ESPE Elemento de Despesa: 3 3 90 39 00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até 07/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna 
e: CT Nº 00016/2022 - 08.02.22 - FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - R$ 48.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de veículos para atender a demanda da Administração Municipal de Araruna/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2022 - Ata de Registro de 
Preços nº 00015/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Concorrência nº 00015/2021, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Lucena. DOTAÇÃO: AD ARP – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
Orçamento de 2022 – Recursos próprios do Município 02.010 – GABINETE DO PREFEITO Ficha: 
04.122.0002.2004 – MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE 02.070 – SECRETARIA DE CIDA-
DANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA Ficha: 08 244 0033 2035 MANUT.DAS 
ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS 008 244 0033 2059 MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 10 302 0012 2080 MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM 
SAUDE COM O FMS Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até 06/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna 
e: CT Nº 00015/2022 - 07.02.22 - WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA - R$ 174.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00002/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
O FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO 
DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AROEIRAS–PB. 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: Dentemed Equipamentos Odontologicos 
Ltda - CNPJ 07.897.039/0001-00. Distribuidora de Produtos Agreste Meridional Ltda - CNPJ 
40.876.269/0001-50. Equipasaude Produtos para Saude Ltda. - CNPJ 34.836.183/0001-00. Paulo 
Jose Maia Esmeraldo Sobreira - CNPJ 09.210.219/0001-90. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 
Rua Pedro Américo, 80 - Centro - 1º Andar - Aroeiras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3396-1020.

Aroeiras - PB, 08 de Fevereiro de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2022, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPERCIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES, INCLUINDO ATAÚDES, 
DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES DE AROEIRAS. 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: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@
gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 08 de Fevereiro de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00044/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento parcelado e diário de botijões de gás GLP em atendimento as demandas das 
diversas Secretarias do Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA - R$ 505.000,00.

Aroeiras - PB, 03 de Janeiro de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00003/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE INSTRUMENTAL E MATERIAL ODONTOLÓGICO 
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE AROEIRAS – PB. 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: In-dental 
Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares Ltda - CNPJ 07.788.510/0001-14. Jose Nergino 
Sobreira - CNPJ 63.478.895/0001-94. Medontec-man. e Repar. Em Equip. Med. Hosp. e Odont. Ltda 
- CNPJ 05.797.987/0001-30. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Pedro Américo, 80 - Centro - 1º 
Andar - Aroeiras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3396-1020.

Aroeiras - PB, 08 de Fevereiro de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00045/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE 
DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 418.000,00.

Aroeiras - PB, 03 de Janeiro de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa(s) Física(s) 
ou Jurídica(s) para prestação dos serviços de transporte escolar, conforme especificações do 
Termo de Referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: www.aroeiras.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 08 de fevereiro de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 
PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARO-
EIRAS–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DENTEMED 
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 159.890,00; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 13.875,00; EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 
- R$ 155.122,00; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R$ 7.305,00.

Aroeiras - PB, 04 de Fevereiro de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado e diário de botijões de gás GLP 
em atendimento as demandas das diversas Secretarias do Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00044/2021. DOTAÇÃO: Recursos Vigentes no orçamento do Município de 
Aroeiras: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/ 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE 
DISTRIBUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00016/2022 - 07.01.22 - REVENDEDORA 
DE GAS DO BRASIL LTDA - R$ 505.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z, ATRAVÉS DA OFERTA 
DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00045/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroei-
ras: 02.060–SECRETARIA DE SAUDE 02060.10.301.2010.2011 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 02060.10.301.2010.2036 – DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
02070.10.303.2010.2017 – EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSITENCIA FAMACEUTICA 
Elementos de Despesa: 3.3.90.30.01.00 MEDICAMENTOS / 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DIS-
TRIBUICAO GRATUITA / 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras 
e: CT Nº 00017/2022 - 07.01.22 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 418.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de Materiais Gráficos e Impressos para diversas 
secretarias e ao Fundo Municipal de Saúde deste município; RATIFICO o correspondente procedi-
mento em favor de: PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTI-
LIDADES EIRELI - R$ 106.315,50; THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA EIRELI - R$ 29.625,00.

Baia da Traição - PB, 19 de Janeiro de 2022
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de peças 
e acessórios original e genuína, para manutenção de veículos oficiais pertencentes à frota do Mu-
nicípio de Baia da Traição–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 06/07; 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://transparen-
cia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 08 de Fevereiro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de 
materiais de construções diversos, destinado a esta Prefeitura. 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 06/07; 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. 

Baia da Traição - PB, 08 de Fevereiro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de Materiais Gráficos e Impressos para diversas secretarias e ao 
Fundo Municipal de Saúde deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços 
nº AD00001/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00002/2021, decorrente do processo licitatório 
modalidade Pregão Presencial nº 009/2020, realizado pelo PREFEITURA MUNICPAL DE PILAR/PB. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO: 02.010 GABINETE DO 
PREFEITO; 04 122 0003 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO; 
02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA; 20 605 0003 2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PESCA; 02.020 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; 04 122 0003 2004 MA-
NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS; 02.030 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. 
E PLANEJAMENTO; 04 122 0003 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 02.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 12 
361 0018 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL – MDE; 12 361 
0018 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO – FUNDEB; 12 361 0018 2021 
MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO – RECURSOS QSE; 02.060 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRA–ESTRUTURA E DESENV. URBANO; 15 122 0003 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA E DESENV URBANO; 02.070 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; 08 122 0003 2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO 
SOCIAL; 02.080 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; 08 244 0008 2042 MANUTENÇÃO 
DA SEC. DE AGRICULTURA; 02.090 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS; 14 
423 0007 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA; 02.100 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO–AMBIENTE E REC. HID.; 18 544 0003 2045 MAUT. DA SEC. 
DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS; 02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E 
EVENTOS; 27 813 0028 2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL; 
02.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER; 27 813 0028 2047 MA-
NUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS; 02.140 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INDUSTRIA E COMÉRCIO; 23 605 0003 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE IND. E COMERCIO; 02.150 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL; 24 131 0003 
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL; 02.160 
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES; 14 422 0003 2055 
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES; 
04.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 0012 2007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE; 10 301 0013 2008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FA-
MÍLIA – FNS/PSF; 10 301 0014 2012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM 
SAÚDE – PAB FIXO; 07.010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 122 0003 2031 
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 3390.30 99 MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Baia da Traição e: CT Nº 00018/2022 - 19.01.22 - THIAGO HENRIQUE 
ASSIS DE MOURA EIRELI - R$ 29.625,00; CT Nº 00019/2022 - 19.01.22 - PRINTEX SERVICOS 
GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI - R$ 106.315,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA O 
EXERCÍCIO DE 2022. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 21 de Fevereiro de 2022. 
Início da fase de lances: 09:31 horas do dia 21 de Fevereiro de 2022. Referência: horário de Brasí-
lia - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 002/20; 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) 3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.
gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 08 de Fevereiro de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPE-
LARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BELÉM–PB, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00008/2022. DOTAÇÃO: 02.01 GABINETE DA PREFEITA 04 122 2002 2003 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA 001.000000 RECURSOS 
ORDINÁRIOS 19 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 20.12 PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO 04 122 2018 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURA-
DORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PROGER 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 58 3.3.90.30 
00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 20.13 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL 04 122 
2021 2173 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL – CGM 
001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 68 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2009.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
94.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS 
04.123.2006.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 
001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 137.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 111.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFEREN-
CIAS DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 212.3.3.90.30.00.1.111.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
12.361.1001.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSO PREPARATÓRIO DE ACESSO 
A UNIVERSIDADE 111.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IM-
POSTOS – EDUCAÇÃO 264.3.39.0.30.00.1.111.0000 MANTERIAL DE CONSUMO 
12.361.1001.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE – EXECUÇÃO PREFEITURA 
121.000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 
DINHEIRO DA ESCOLA 269.3.3.90.30.00.1.121.0000 MANTERIAL DE CONSUMO 
12.366.1001.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
– EJA 113.000000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% 288.3.3.90.00.1.113.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO 12.361.1001.2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL –  FUNDEB –  40% 113 .000000  TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% 
234.3.3.90.30.00.1.113.0000 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.1001.2144 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO ESNINO FUNDAMENTAL – QSE 120.000000 TRANSFERENCIA DO SALÁRIO 
EDUCACAO 297.3.3.90.3000.1.120.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.05 SECRETARIA DE 
ESPORTE E TURISMO 27.812.2009.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE ESPORTE E TURISMO 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 367.3.3.90.30.00.1.001.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 27.812.1003.2037 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 
001.000000 RECURSOS ODINÁRIOS 377.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
23.695.1004.2045 ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 
BELEM 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 384.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO 27.812.1003.2046 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE BELEM 001.000000 
RECURSOS ORDINÁRIOS 388.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
23.695.1004.2051 REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR SÃO PEDRO DE BELEM 001.000000 
RECURSOS ODINÁRIOS 391.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 510.000000 
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO 
392.3.3.90.3000.1.510.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 
13.392.2010.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 001.000000 
RECURSOS ODINÁRIOS 436.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.07 SE-
CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 
15.451.2012.2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA 001.000000 RECURSOS 
ORDINÁRIOS 734.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.10 SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.2014.2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
917.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 20.71 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 PROVENIENTE 
DO GOVERNO FEDERAL 483.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
10.302.1007.20.73 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL – CAPS 
211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 
513.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 214.000000 TRANSFERENCIAS FUN-
DO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 
514.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERNCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 565.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CON-
SUMO 10.301.1008.2140 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS 
DE SAUDE – ACS 214.000000 TRANSFERNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 585.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CON-
SUMO 10.301.1008.2141 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA – ESF 
214.000000 TRANSFERNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL 593.3.3.90.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2142 
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 
601.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.1007.2159 MANUTENÇÃO DO 
SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – SAMU 192 211.000000 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – SAUDE 615.3.3.90.30.00.1.211.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 616.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO 10.302.1007.2213 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COM-
PLEXIDADE – MAC 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFRENCIA DE IMPOS-
TOS – SAUDE 657.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 214.000000 TRANSFE-
RENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 
658.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL DE BELEM 08.244.1013.1147 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 
E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV 311.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS 778.3.3.90.30.00.1.311.0000 MATE-
RIAL DE CONSUMO 08.244.2011.2089 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL – FMAS 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 788.3.3.90.00.1.001.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO 08.244.2011.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 
001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 805.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
08.244.1014.2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA – PAIF 
CRAS 311.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEN-
CIA SOCIAL – FNAS 820.3.3.90.30.00.1.311.0000 MATERIAL DECONSUMO 08.244.2013.2115 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IGD–PBF 3611.000000 TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – DNAS 840.3.3.90.30.1.311.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2013.2146 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO 
IGD–SUAS 311.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI-
TENCIA SOCIAL – DNAS 846.3.3.90.30.00.1.311.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
08.244.1014.2150 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL – CREAS 311.000000 TRANSFERENICA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO-
NAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS 820.3.3.90.30.00.1.311.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
08.244.2013.2169 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO 311.000000 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS 
863.3.3.90.00.1.311.0000 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2013.2171 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
875.3.3.90.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 311.000000 TRANSFERENICA DE RE-
CURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS 876.3.3.90.30.00.1.311.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 08.244.1013.2204 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRA-
MA CRIANÇA FELIZ 311.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 
DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS 887.3.3.90.30.00.1.311.0000 MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Belém e: CT Nº 00036/2022 - 02.02.22 - ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 
82.937,64; CT Nº 00037/2022 - 02.02.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERI-
DIONAL LTDA - R$ 30.143,50; CT Nº 00038/2022 - 02.02.22 - MARIA CRISTIANE LEMOS DE 
ARAÚJO ME - R$ 240.631,10; CT Nº 00039/2022 - 02.02.22 - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES 
- R$ 552.956,30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA EM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICO DE CAMINHÕES, 
ÔNIBUS E VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE 
E LOCADA AO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.
com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 08 de Fevereiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES 

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de fevereiro de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO 
INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO/SPLIT, VISANDO O ATENDIMENTO 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 08 de Fevereiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA 
DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
BELÉM–PB NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 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 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 08 de Fevereiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 13:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA 
DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE BELÉM–PB NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONDIÇÕES, 
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Fede-
ral nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 
11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: 
www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Belém - PB, 08 de Fevereiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FORMA PAR-
CELADA DE TESTES RÁPIDOS DE COVID–19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BELÉM–PB PARA O EXERCÍCIO DE 2022. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 16 de 
Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 08:01 horas do dia 16 de Fevereiro de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; e ainda, especialmente, a Lei nº 14.217, de 13 de outubro de 2021. Informações: das 07:00 
as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: 
www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Belém - PB, 08 de Fevereiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TERMO DE CONVOCAÇÃO
DO SEGUNDO COLOCADO

A Prefeitura Municipal de Belém, através do Senhor Luis Sebastião Alves, Pregoeiro deste 
Município, torna público aos interessados, e em especial aos participantes do Pregão Presencial 
0059/2021, que, tendo em vista que a empresa vencedora do certame que tem como objeto AQUI-
SIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO PELA ABC FARMA PARA 
MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PB, NO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 não ter atendido as exigências previstas no contrato referente 
ao prazo de entrega, foi feito a rescisão do contrato unilateral com a Empresa GOMES E PEREIRA 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA - CNPJ nº 34.070.079/0001-49, assim sendo 
CONVOCO a empresa remanescente na ordem de classificação FARMABELEM COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ nº 15.033.837/0001-04 para manifestar seu interesse 
de contratar o Item remanescente no prazo de 3 (três) dias a contar da data dessa publicação. A 
contratação se dará nas mesmas condições propostas nos lances registrados em Ata. 

Belém, 08 de fevereiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0002/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-

ZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ 
REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 08/02/2022, ÀS 16H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS: 21/02/2022, ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/02/2022 
ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 21/02/2022 ÀS 09H10MIM. O 
EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E (HTTP://BOAVENTURA.PB.GOV.BR/).

BOA VENTURA/PB, 08 DE FEVEREIRO DE 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0003/2022 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2022 – PMBV
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº 003/2022–PMBV, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2022–PMBV, 
embasado na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da Procuradoria Jurídica do 
Município e em cumprimento ao Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, AUTORIZA E ADJUDICA o 
procedimento de dispensa de licitação, em favor da empresa: ARIVANIA FERREIRA DE PAULO 
ME, CNPJ: 04.861.804/0001-36, no valor total de R$ 49.274,35 (quarenta e nove mil duzentos e 
setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, 
em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos 
termos do Art. 90, caput, do citado diploma legal.

Boa Ventura - PB, 08 de fevereiro de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA

Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 01.015/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME, inscrita no CNPJ 

nº 12.461.865/0001-34.
OBJETO: Constitui objeto do presente ADITAMENTO ao Contrato nº. 01.015/2020, de 05 de 

Fevereiro de 2020, oriundo da TOMADA DE PREÇO nº. 002/2020, para prorrogar por igual período 
o prazo constante na Cláusula segunda, iniciando – se dia 04 de Fevereiro de 2022, e terminando 
dia 04 de fevereiro de 2023.

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS nº 002/2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: o art. 57, inciso II, § 1o  da Lei n.º. 8.666/93
DATA ASSINATURA: 04 de Fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0012/2022 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATE-

RIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 – 
PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2022 – PMBV

DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: DE 08/02/2022 A 31/12/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67
 CONTRATADO: ARIVANIA FERREIRA DE PAULO ME, CNPJ Nº 04.861.804/0001-36
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 49.274,35 (quarenta e nove mil duzentos e setenta e quatro 

reais e trinta e cinco centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.
TOMADA DE PREÇO Nº.002/2022 

OBJETIVO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de uma 
creche com capacidade para 100 (cem) crianças, com base no programa paraíba primeira infância. 
Conforme plano de trabalho e projeto básico anexo ao edital.

reunião as 08:30 hs do dia 07  de março de 2022 na sala da CPL, informação no endereço 
sala da CPL Rua São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB hs, site do http://www.
cacimbas.pb.gov.br/ http://www.tce.pb.gov.br,

Cacimbas-PB, 08 de fevereiro de 2022 
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, 
às 08:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: 
Aquisição de peças automotivas,por maior desconto, para atender todas as necessidades da frota 
de veículos leves do Munícipio de Cachoeira dos Índios – PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001A/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35581050. E-
-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 08 de Fevereiro de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA

CPF: 768.874.054–15
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, às 09:30 
horas do dia 24 de Fevereiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação 
de serviços para manutenção e retífica na aplicação preventiva e corretiva da frota de veículos 
pertencentes a Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios–PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001A/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35581050. E-
-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 08 de Fevereiro de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA

CPF: 768.874.054–15
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, por meio do site http://www.comprasnet.
gov.br/seguro/loginPortal.asp, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de aquisição de metais para suprir 
as necessidades da STTP. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022. 
Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022. Referência: horário de Brasília 
- DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 
Decreto Municipal nº 4.422/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/; www.
tce.pb.gov.br; http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. 

Campina Grande - PB, 08 de Fevereiro de 2022
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Refeições diversos tipos 
para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, por ocasiões de participações em eventos 
promovidos pela Prefeitura Municipal de Capim, como também para Autoridades eventualmente a 
serviços do Município, ambas autorizadas pela Prefeitura, pelo período enquanto durar os quanti-
tativos ou até o fim do exercício de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 04/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. Edital: http://transparencia.
capim.pb.gov.br/licitacoes/; www.tce.pb.gov.br. 

Capim - PB, 07 de Fevereiro de 2022
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua: 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09h00min do dia 25 de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SER-
VIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO, CONSTRUÇÃO 
DE TRÊS SALAS DE AULAS, UMA COZINHA E UMA DISPENÇA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA 
DO MUNICIPIO DE CASSEREGUE/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: (83) 3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@
hotmail.com. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Casserengue - PB, 08 de Fevereiro de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE EDITAL CHAMADA PÚBLICA nº 002/2022 
A Prefeitura Municipal de Conceição/PB torna público para conhecimento dos interessados a 

Chamada Pública, destinada aquisição de gêneros alimentícios advindos da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, 
através do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. DATA E LOCAL PARA ENTREGA 
DOS ENVELOPES: A documentação de habilitação e o Projeto de Venda deverão ser entregues 
a partir da data da publicação do Edital até o dia 01/03/2022 das 08h às 12hs na sala da CPL, no 
prédio da prefeitura municipal, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N 
- São José - Conceição – PB. CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO: 02/03/2022 às 10h, no ende-
reço acima citado. Os procedimentos para participação estarão disponíveis no Edital de Chamada 
Publica nº 002/2022, que poderá ser acessado no endereço eletrônico: http://conceicao.pb.gov.br/
acesso-a-informacao/licitacoes, ou retirada de sua cópia na sala da CPL.

Conceição, 07 de fevereiro de 2022.
TELMA REGINA BARBOSA DE SOUSA

Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rodovia 

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 15:00 horas do dia 07 de Março de 2022, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Conclusão da reforma do Ginásio da Pousada, neste 
Município. 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 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 
08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@
gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 07 de Fevereiro de 2022
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rodovia 

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 15:00 horas do dia 08 de Março de 2022, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Reforma dos Cemitérios Municipais Nossa Senhora 
da Conceição e Descanso Eterno, neste Município. 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 12:00 as 
18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 07 de Fevereiro de 2022
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 23 de 
Fevereiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE AMBULÂNCIA DO TIPO FURGÃO PARA SIMPLES REMOÇÃO para atendimento de pacientes 
do Município, conforme necessidades da Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com. 
Edital: cuitedemamanguape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 08 de Fevereiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00013/2022
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 DV00013/2022, 
que objetiva: Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças e Polpas de Frutas destinados ao atendi-
mento da demanda das diversas secretarias deste município, inclusive Fundo Municipal de Saúde 
e Programas Federais da Educação; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: ERINALDO SEVERINO BATISTA - R$ 30.017,90.

Cuité de Mamanguape - PB, 08 de Fevereiro de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE IMTERPOSIÇÃO RECURSO

TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2021
A Presidenta da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cuité de Ma-

manguape, comunica o recurso interposto pelas empresas L & L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ nº 18.833.963/0001-31 e CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME, CNPJ nº 
21.961.145/0001-29. Desde já fica adiada a abertura dos envelopes Proposta de Preços que estava 
prevista para dia 09/02/2022, às 14:00 horas, para abertura das respectivas propostas do certame. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. Severino 
Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com. 

Cuité de Mamanguape - PB, 08 de Fevereiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE IMTERPOSIÇÃO RECURSO

TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2021
A Presidenta da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cuité de Ma-

manguape, comunica o recurso interposto pela empresa CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME, 
CNPJ nº 21.961.145/0001-29. Desde já fica adiada a abertura dos envelopes Proposta de Preços 
que estava prevista para dia 09/02/2022, às 15:00 horas, para abertura das respectivas propostas 
do certame. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Av. Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, no horário das 13:00 as 
17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com.

Cuité de Mamanguape - PB, 08 de Fevereiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00013/2022. OBJETO: Aquisições parceladas de Frutas 
e Hortaliças e Polpas de Frutas destinados ao atendimento da demanda das diversas secretarias 
deste município, inclusive Fundo Municipal de Saúde e Programas Federais da Educação. FUN-
DAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de 
Educação. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 08/02/2022.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO/PB 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.044/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.003/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB, às 08hs:30min horas do 
dia 23 de fevereiro de 2022, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por 
item, para: Aquisição de forma parcelada de medicamentos diversos destinado a farmácia básica do 
munícipio de DESTERRO/PB. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do 
decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 
de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 
e demais legislação. Informações: www.portaldecompraspublicas.com.br 

Desterro - PB, 08 de fevereiro de 2022
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, para: Contratação de 
empresa especializada na Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos 
leves, utilitários e pesados que compõem a frota do Município de Esperança, com o fornecimento 
e troca de todas e quaisquer peças, componentes e acessórios novos que se fizerem necessários 
para que os veículos sejam mantidos em perfeitas condições de uso, compreendendo: (a) Servi-
ços mecânicos em geral; (b) Serviços elétrico–eletrônicos; (c) Serviços de suspensão/direção e 
Assistência d. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2022. Início da 
fase de lances: 09:01 horas do dia 21 de Fevereiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. 
E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 07 de Fevereiro de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00005/2022, para o dia 18 de 

Fevereiro de 2022 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Gov. Flavio Ribeiro, 
19 - Centro - Gurinhém - PB. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. 

Gurinhém - PB, 08 de Fevereiro de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE PROCESSO SELETIVO

PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2022
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através da Secretária de Saúde, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberto o Processo Seletivo nº. 001/2022, cujo 
objeto é o PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE CARGOS/FUNÇÕES 
PÚBLICAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) E AGENTE DE COMBATE A EN-
DEMIAS (ACE) PARA O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE GURJÃO-PB – EDITAL Nº 01/2022. Data de abertura: 07/02/2022. Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no site: http://www.gurjao.pb.gov.br/documentos/
publicacao_extra/003_2022_9P7LWN47L8PDEG2.pdf, Inscrições no período de 08 de fevereiro 
a 10 de fevereiro de 2022, à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores 
informações através do e-mail: muncipiogurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 14:00

Gurjão, 07 de fevereiro de 2022
JOSÉ ELIAS BORGES BATISTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2022
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 09h00min no dia 04 de março 
de 2022, a abertura do edital de Chamada Pública nº 001/2022, para Aquisição de gêneros ali-
mentícios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares 
Rurais constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares 
para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no 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, 10 de agosto de 2022.
Diêgo Gurjão Ramos
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
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, para: FRETAMENTO DE VEÍCULO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO 2022. Abertura da sessão 
pública: 10:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/20; 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, 08 de Fevereiro de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS 
PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 
911280/2021/MDR/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA. 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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34541035. 
E-mail: cplibiara@hotmail.com. Edital: ibiara.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ibiara - PB, 07 de Fevereiro de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE 
CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA, NO 
EXERCICIO DO ANO DE 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 34541035. E-mail: cplibiara@hotmail.com. Edital: ibiara.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Ibiara - PB, 07 de Fevereiro de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara-PB, através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados, que ficam DILIGENCIADA a empresa POSTO PARAISO 
LTDA ME, CNPJ nº 14.402.409/0001-49, pela ausência de Registro do Balanço Patrimonial na 
Junta Comercial, exigência do item 9, SUBITEM 9.2.16 do Edital com fundamento na lei 8.666/93, 
Art. 43 e Acórdão TCU de nº 2.521/2003, concede o prazo de 8 (oito) dias para a regularização da 
pendência indicada. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas, contados pelo telefone (0**83) 3454-1035.  

Ibiara-PB, 07 de Fevereiro de 2022
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 13:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, NO EXERCICIO DO ANO DE 2022. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34541035. E-mail: 
cplibiara@hotmail.com. Edital: ibiara.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ibiara - PB, 07 de Fevereiro de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 15:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ME-
DICAMENTO DE FARMÁCIA DE ACORDO COM OS VALORES DA REVISTA ABCFARMA, COM 
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE IBIARA, NO EXERCICIO DO ANO DE 2022. 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 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34541035. E-mail: cplibiara@hotmail.com. 
Edital: ibiara.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ibiara - PB, 04 de Fevereiro de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 16:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de combustiveis para 
abastecimento em trânsito, com distância miníma de 240 KM do munício de Ibiara – PB, destinados 
aos veículos pertencentes ao município, aos locados, à disposição e aos que prestam serviços, 
destinado a todas as secretarias do município para o exercício do ano de 2022. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34541035. E-mail: cplibiara@
hotmail.com. Edital: ibiara.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ibiara - PB, 07 de Fevereiro de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 09:00 horas do dia 22 de fevereiro de 2022, 
por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combustíveis destinados a atender a frota oficial 
de veículos própria e/ou locados da edilidade e suas secretarias, inclusive o Fundo Municipal de 
Saúde. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado 
ou pelo E-mail: licitacaopmi2021@gmail.com Edital: http://www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Imaculada - PB, 08 de fevereiro de 2022
JOSÉ GILSON PEREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
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 11h30min do dia 22 de fevereiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Medicamentos da Farmácia Básica 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, 08 de fevereiro de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
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 08h30min do dia 25 de fevereiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
Materiais de Limpeza, para melhor atender as necessidades da Administração Municipal, 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, 08 de fevereiro de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de fevereiro de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação dos serviços de 
Horas máquinas para Aragem/corte de terras, através de trator agrícola de pneus, com implemento 
(grade aradora), em atendimento as demandas operacionais das atividades de apoio à agricultura 
juntos aos pequenos produtores rurais. 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 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: 
https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 08 de Fevereiro de 2022
JUSCELINO MONTEIRO 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 de serviços para 
readequação da rotatória na Av. BRL José de Oliveira Curchatruz no bairro do Bessa, na cidade 
de João Pessoa-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 115726/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.044/2021
DATA DE ABERTURA: 22/02/2022 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN-

TÍCIOS, HORTIFRUTI E PROTEÍNAS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Karla Renata Marinho Alves, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
920886, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. 
Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min 
e 14h00min às 17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com Funda-
mentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decretos 
Municipais nº 4.985/2003, 7.884/2013, 9.607/2020 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.
Chave CGM: E4XE-LXP9-QDXR-2POW.

João Pessoa, 08 de Fevereiro de 2022. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo Nº 2021/080577/SEINFRA 
Modalidade: Concorrência Pública nº 07.027/2021
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: 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.

Tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas 
as suas fases legais e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93, não sendo verificado 
nenhum vício que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os pra-
zos regulamentares estabelecidos no referido processo, revogando publicação anterior: homologo 
o procedimento e adjudico o objeto desta Concorrência Pública, constantes na ata da Comissão 
Setorial de Licitação, declarando vencedora da licitação à empresa APN CONSTRUTORA - CNPJ 
Nº 08.317.848/0001-50, com proposta no valor de R$ 407.802,37 (QUATROCENTOS E SETE MIL, 
OITOCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

João Pessoa, 03 de fevereiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário de Infra Estrutura /PMJP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07.005/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/091164
CHAVE CGM:  MEL9-5A71-AFGY-I3IL
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público que fará realizar a 
Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 07.005/2021, em regime de execução de empreitada 
por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios a ser realizada no 
dia 02/03/2022, impreterivelmente às 10h (dez horas), tendo como objeto Contratação de Empresa 
Especializada de engenharia para fornecimento e instalação de padrão de entrada e subestação 
aérea para escola municipal de ensino fundamental Paulo Freire, localizada na Rua Francisca 
Soares da Silva, no bairro Jardim Veneza, na cidade de João Pessoa/PB, conforme especificações 
contidas nos anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI. A cópia do Edital e seus anexos estarão 
disponíveis e a disposição dos interessados a partir da quarta-feira dia 09/02/2022, no endereço: 
http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Quaisquer informações serão prestadas na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação na Secretaria de Infraestrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos 
Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 
ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 08 de fevereiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00002/2022
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, 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 veículo tipo passeio, para atender as necessi-
dades da Secretaria de Saúde do Município de Juarez Távora, no dia 22/02/2022 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 Licita-
ções da Prefeitura Municipal de Juarez Távora, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações 
pelo e-mail:  setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 21/02/2022. 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.

Juarez Távora(PB), 7 de fevereiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00003/2022
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00003/2022, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de uma Patrulha Agrícola Mecanizada e implementos 
agrícolas, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Município de Juarez Távora, 
no dia 22/02/2022 às 11:00 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 Licita-
ções da Prefeitura Municipal de Juarez Távora, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações 
pelo e-mail:  setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 21/02/2022. 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.

Juarez Távora(PB), 8 de fevereiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2022
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2022, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição parcelada de materiais 
de expediente, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Juarez 
Távora, no dia 23/02/2022 às 08:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua José 
Mendonça, 171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: setordelicitacaopmjt@gmail.
com, até o dia 22/02/2022.

Juarez Távora(PB), 8 de fevereiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2022
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2022, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição parcelada de peças automotivas, para manutenção 
da frota de veículos da Prefeitura de Juarez Távora, no dia 25/02/2022 às 08:30 horas, na Sala 
de Licitações deste Órgão, situada á Rua José Mendonça, 171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: setordelicitacaopmjt@gmail.
com, até o dia 24/02/2022.

Juarez Távora(PB), 8 de fevereiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 10/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ nº 

00.226.324/0001-42.
OBJETO: Aquisição de materiais de elétricos, para atender as necessidades das diversas 

Secretarias do Município de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 11.706,60 (Onze mil setecentos e seis reais e sessenta 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 LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de materiais de expediente diversos para melhor atender as necessidades da Administração 
Municipal no exercício 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 62.648,50; MAURILIO DE 
ALMEIDA MENDES - R$ 216.383,12. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos 
termos do instrumento convocatório.

Logradouro - PB, 08 de Fevereiro de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 08h30min do dia 23 de fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de me-
dicamentos da farmácia básica para melhor atender a necessidade da Secretaria de Saúde do 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 00001/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Logradouro - PB, 08 de fevereiro de 2022
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais de expediente diversos para melhor atender as 
necessidades da Administração Municipal no exercício 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00006/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00021/2022 - 08.02.22 - MAURILIO DE ALMEIDA 
MENDES - R$ 216.383,12; CT Nº 00022/2022 - 08.02.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 62.648,50.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de MARI, no dia 23/02/2022 as 09:00 horas. Objetivo: Aquisição de materiais elétricos. Maiores 
informações e aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou e-mail; 
cpl.mari.2017@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – 
Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 08 de fevereiro de 2022.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 15:00 horas do dia 21 de fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de cestas básicas 
para serem distribuídas às famílias carentes do município Marizópolis/PB, através da Secretaria 
Municipal de Assistência 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 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; 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: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 08 de fevereiro de 2022
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2022

A presidente da CPL torna público que fará realizar no dia 03 de março de 2022, às 14 horas, 
na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a Rua Antônio Vieira, nº 01, 
Nazarezinho-PB, chamamento público para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar 
com o objetivo de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE no Município 
de Nazarezinho-PB. 

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 08 de fevereiro de 2022.

Marilda Sarmento Luis
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0007/2022, do 

tipo menor preço por item, com objeto, Contratação de empresa ou pessoa física, do ramo, para 
o fornecimento de refeição de forma parcelada e preparo das refeições no próprio município de 
Pedra Branca. Abertura dia 21/02/2022 às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pe-
dra 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, 08 de fevereiro de 2021
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0008/2022, por menor 

preços unitários, com objeto, Serviço de Radiodifusão. Abertura dia 22/02/2022 às 08:30 horas, a 
Rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.
pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 08 de fevereiro de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeira
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÃO

CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2022
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público por intermédio de sua Comissão de 

Licitação, resultado de julgamento da  Chamada Publica 00001/2022 teve como vencedores o Sr. 
Pedro Paulino da Silva Filho, com o valor global de R$ 39.440,00 (trinta e nove mil quatrocentos 
e quarenta reais), e a Srª. Maria Francineuda Epaminondas Pereira, com o valor global de R$ 
5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)

Pedra Branca - PB, 07 de fevereiro de 2022
Severino Luiz de Caldas 

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 002/2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através da pre-

goeira oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, no dia 24 de Fevereiro de 2022 as 09:00 horas, tendo 
como objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM VISTA A ATENDER A DEMANDA 
DA ÁREA DE ELETRIFICAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. A reunião 
ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador 
Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponível através do link https://
pedroregis.pb.gov.br/transparencia/licitacao/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 08 de Fevereiro de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00003/2022
Objeto: aquisição de materiais de laboratório destinados a secretaria de Saúde do Municipal de 

Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Vencedoras: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABO-

RATORIAL LTDA – CNPJ 33.872.786/0001-96, com o valor global de R$ 304.153,75 (trezentos e 
quatro mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) e DIAGFARMA COMERCIO E 
SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA – CNPJ 11.426.166/0001-
90 com o valor global 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 08 de Fevereiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 
CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 17 de Março de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão 
pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 125/14; e legislação pertinente, con-
sideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.
br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 03 de Fevereiro de 2022
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE FOR-
MA PARCELADA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, 
CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 18 de Março de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão 
pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 125/14; e legislação pertinente, con-
sideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.
br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 03 de Fevereiro de 2022
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLACAS, LONAS, BANNER’S E 
ADESIVOS, PARA SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DOS ORGÃOS E EQUIPAMENTOS 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 21 de Março de 2022. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 125/14; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. 
E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 03 de Fevereiro de 2022
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e obser-

vado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência nº 00001/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO 
PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE PIRPIRITUBA–PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: A. P ENGENHARIA LTDA - R$ 
3.087.928,77. Ficar desde já convocado o representante legal da empresa vencedora para assinatura 
do contrato objeto da presente licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, 
em conformidade com o subitem 13.2 do edital da presente licitação.

Pirpirituba - PB, 04 de fevereiro de 2022.
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material de construção. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 08 de Fevereiro de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 09h00min no dia 03 de 
março de 2022, a abertura do edital de Chamada Pública nº 001/2022, para Aquisição de gêneros 
alimentícios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares 
Rurais constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares 
para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB 
no horário de expediente através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3380-1007.

Puxinanã, 08 de fevereiro de 2022.
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00007/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00007/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECER A COZINHA QUE 
PRESTA SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO 
(PA), SAMU, EVENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAIS E PACIENTES DO CAPS DO 
MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JCASIF 
COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 16.999,04.

Remígio - PB, 07 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00007/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECER A COZINHA QUE PRESTA SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA 
OS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO (PA), SAMU, EVENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, 
PROFISSIONAIS E PACIENTES DO CAPS DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso 
II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 07/02/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECER A COZINHA QUE 
PRESTA SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO 
(PA), SAMU, EVENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAIS E PACIENTES DO CAPS 
DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00007/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.040 Secretaria de Saúde 10 301 2002 2009 
Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 302 
1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada 
(MAC) 3390.30 – Material de Consumo Fonte de recursos 15001002 Recursos não Vinculados de 
Impostos – Saúde 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do 
Governo Federal. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00013/2022 - 07.02.22 - JCASIF COMERCIO VAREJISTA 
DE CEREAIS LTDA - R$ 16.999,04.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de gás liquefeito de 
petróleo (GLP), em botijões de 13 kg, conforme solicitação periódica, destinado a esta Prefeitura. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; 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: licitacaopmrt@
gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 08 de Fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:30 horas do dia 22 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de medicamentos psicotrópicos diversos, para melhor atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 025/05; 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: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 08 de Fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medica-
mentos injetáveis e medicamentos diversos, para melhor atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 025/05; 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: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 08 de Fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de mate-
riais médicos e hospitalares diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; 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: licitacaopmrt@gmail.
com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 08 de Fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de pneus e câmaras 
de ar diversos, para melhor atender as necessidades das secretarias deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; 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: licitacaopmrt@gmail.
com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 08 de Fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais 
de expediente e didáticos diversos, para melhor atender as necessidades das secretarias deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 025/05; 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: 
licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 08 de Fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, torna público que estar realizando licitação sob mo-

dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, 
novo, zero quilômetro, ano/modelo 2021 ou versão mais atualizada, para atender as necessidades 
da Secretaria de Educação do município de Santa Inês/PB, conforme Convênio n 294/2021. Data e 
horário do recebimento das propostas: até às 09:25 horas do dia 21/02/2022. Data e horário do início 
da disputa: 09:30 horas do dia 21/02/2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias, Lei complementar 
nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. LOCAL: Portal 
de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do 
Setor de Licitação, na Av. 29 de abril, 96, Centro, Santa Inês - PB.

Santa Inês - PB, 08 de fevereiro de 2022
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, SCANNER E FRAGMENTADORAS PARA ATENDER 
A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA/PB. 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 092/2021, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, SCANNER E FRAGMENTADORAS PARA ATENDER A DEMANDA 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
CNPJ: 40.876.269/0001-50
Valor R$: 3.969,00
- T. I. TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 42.950.835/0001-52
Valor R$: 2.470,00

Santa Rita - PB, 08 de fevereiro de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 9 de fevereiro de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-

LIZADA EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
de suas atribuições legais, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, 
de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 
de 20 de setembro de 2019,

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 085/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a:

- HELDER DE LIMA VIANA
CNPJ: 12.791.800/0002-38
Valor R$: 224.000,00

Santa Rita - PB, 08 de fevereiro de 2022.
LUCIANO CORREIA CARNEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE BARRACAS TIPO 
FEIRA EM METALON PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA 
E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019,

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 086/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE BARRACAS TIPO FEIRA EM 
METALON PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E ABASTE-
CIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a: 

- VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA 
CNPJ: 05.626.958/0001-06
Valor R$: 119.850,00

Santa Rita - PB, 08 de fevereiro de 2022.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRE-
TARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 094/2021, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI
CNPJ: 39.935.802/0001-29
Valor R$: 1.385,00
- MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 19.454.333/0001-19
Valor R$: 14.135,77
- PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 34.354.190/0001-67
Valor R$: 10.057,00
- THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE
CNPJ: 19.918.905/0001-73
Valor R$: 1.500,00
- TJC IMPORTADORA EIRELI
CNPJ: 26.692.484/0002-51
Valor R$: 1.434,44
- VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456
CNPJ: 44.132.269/0001-05
Valor R$: 7.140,00

 Santa Rita - PB, 08 de fevereiro de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 055/2022

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 226/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SANTA RITA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATADA: RESOLVE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ: 14.162.031/0001-53
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTE-

RIORES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SER-

VIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS NO 
LOTEAMENTO SOL NASCENTE, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.

VALOR R$ 3.924.587,12 (Três milhões, novecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta 
e sete reais e doze centavos)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da sua assinatura
DATA DA ASSINATURA: 07/02/2022

KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA 
DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 001/2022

Ref. Processo Licitatório nº 020/2022 – Dispensa nº 007/2022
A Comissão Permanente de Licitação do Município de São José do Brejo do Cruz/ PB, conside-

rando o disposto na Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020, torna 
público que está aberta a Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE. Os interessados deverão apresentar documentos de Habilitação e 
Projeto de Venda no período de 14 de fevereiro a 08 de março de 2022, das 07:00 às 12:00 h, 
na Prefeitura Municipal, Sala de Licitação, situada na Av Fundador Saraiva Leão, 192, Centro. A 
Abertura dos Envelopes, análises das propostas e resultados será realizada no dia 09 de março 
de 2022, às 09:00 horas. A íntegra do Edital e seus anexos estão disponíveis no site oficial do 
Municipal: www.saojosedobrejodocruz.pb.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: 
licitacao@saojosedobrejodocruz.pb.gov.br. 

São José do Brejo do Cruz/ PB, 08 de fevereiro de 2022.
José Fábio Saraiva dos Santos 

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO

DE NOVA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021

A Presidente da Comissão de Licitação do Município de São José de Espinharas/PB, torna 
público para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de 
Preços Nº 00004/2021 a CONVOCAÇÃO para apresentação da Nova Documentação de Habili-
tação da referida licitação tendo em vista que todos os licitantes participantes do processo foram 
inabilitados, a licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada para conclusão 
da construção de escola na Zona Urbana -  Projeto FNDE, localizado na Rua Antônio Gomes da 
Costa, Centro, no Município de São José de Espinharas/PB, através do Termo de Compromisso 
PAR Nº. 29842/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.  Informa ainda aos licitantes que 
as documentações estão a disposição dos mesmos, conforme Ata 002/2022 e que a partir desta 
publicação está aberto o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de NOVA DOCUMENTA-
ÇÃO mediante o que o preceitua o artigo 48, § 3º, da Lei 8.666/93: § 3º Quando todos os licitantes 
forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos 
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação (...). Dessa forma 
o prazo final para apresentação da nova documentação será dia 22/02/2022 ás 10:00hs.   Maiores 
Informações, na sala da comissão de licitação situada na Praça Bossuet Wanderley, S/N - Centro 
- São José de Espinharas – PB.

São José de Espinharas/PB, 08 de Fevereiro de 2022.
ROGERIA JORDANIA DA SILVA ASSIS

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, através do seu Pregoeiro da Comissão 

Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO que o procedimento licitatório na Modalidade Pregão 
Eletrônico com objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sina-
lização horizontal e vertical visando atender demandas do Departamento Municipal de Trânsito de 
São José de Piranhas - PB. Que tinha sua abertura marcada para o dia 16 de Fevereiro de 2022, 
às 13h00, foi remarcada para 21 de Fevereiro de 2022, às 09h00, em virtude de erro no valor 
do item 6 no Anexo I – Termo de Referência. 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, 08 de Fevereiro de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação empresa técnica especializada para Construção de Passagem Molhada 
no Sítio Tanques e Pavimentação em Paralelepípedos nos Sítios Manguape, Geraldo e Tabuleiro 
Localizados no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça PB - Contrato de Repasse de Nº. 
1064228-66/2019 - Ministério do Desenvolvimento Regional. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00001/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00041/2021 
- Construtora Realizar Eireli - 2º Aditivo - acréscimo de R$ 61.693,85. ASSINATURA: 02.02.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
ADJUDICAÇÃO

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

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: Aquisições 
parceladas de peças automotivas diversas, destinadas aos veículos e Máquinas Pesadas deste 
Município, com adoção do sistema de orçamentação eletrônica de peças AUDATEX; ADJUDICO 
o seu objeto a: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTO-
MOTORES LTDA - R$ 60,00.

Sertãozinho - PB, 08 de Fevereiro de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais de Limpeza, Conservação, Higienização e descartáveis diversos; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA - R$ 6.300,00; KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 413.220,00; MARIA 
CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 19.730,70.

Sertãozinho - PB, 08 de Fevereiro de 2022
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de combustíveis e derivados diversos, sob um raio estabelecido de 40km de distância da sede do 
ORC; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RAYSSA MARQUES 
LEITE & CIA LTDA - R$ 1.087.200,00.

Sertãozinho - PB, 08 de Fevereiro de 2022
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 002/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no 
art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço em reunião 
que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Sobrado, no dia 22 de Fevereiro 2022 as 14:00, 
tendo como objetivo: Aquisição de equipamentos e material permanente, destinados a secretaria 
de saúde municipal. A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Sobrado. Para maiores informações e-mail: cplsobrado@gmail.com.

Sobrado - PB, 07 de Fevereiro de 2022.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N. º 001/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no 
art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço em reunião 
que ocorrerá, no dia 22 de Fevereiro de 2022 as 14:31, tendo como objetivo: Aquisição de 02 Veí-
culos tipo passeio 1.0, destinados a manutenção das secretarias municipais; A reunião ocorrerá no 
portal compras publicas, através do endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br; Para maiores 
informações e-mail: cplsobrado@gmail.com.

Sobrado - PB, 07 de Fevereiro de 2022.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 003/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no art. 
15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, de 
23 de janeiro de 2013, e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço em reunião que 
ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Sobrado, no dia 22 de Fevereiro 2022 as 15:00, tendo 
como objetivo: Registro de preços para locação de tendas, cadeiras, mesas e freezers destinados 
a manutenção das secretarias municipais. A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Sobrado. Para maiores informações e-mail: cplsobrado@gmail.com.

Sobrado - PB, 07 de Fevereiro de 2022.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N. º 002/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no art. 
15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, de 
23 de janeiro de 2013, e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço em reunião que 
ocorrerá, no dia 22 de Fevereiro de 2022 as 15:31, tendo como objetivo: Registro de Preços Para 
Eventual locação de ônibus destinados ao transporte de estudantes, do município de Sobrado-PB; 
A reunião ocorrerá no portal compras publicas, através do endereço: www.portaldecompraspublicas.
com.br; Para maiores informações e-mail: cplsobrado@gmail.com.

Sobrado - PB, 07 de Fevereiro de 2022.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para perfuração e instalação de 50 Poços artesianos com 
perfuração de 50M de profundidade, em diversas localidades na Zona Rural e Urbana do Município 
de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 24 DE FEVEREIRO DE 2022 AS 10H00MIN HORAS 
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 

Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na 

sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no 
endereço supracitado, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou pelos sites: sousa.pb.gov.
br portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 07 de Fevereiro de 2022.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

ALEX FERNANDES LIMA
Membro CPL

FELLIPE RUAN LIMA MENDES
Membro CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO 
TIPO PICK–UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL). Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 23 
de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referên-
cia: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 07 de Fevereiro de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2021, que objetiva: 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS 
E LOCACOES LTDA - R$ 216.616,16.

Tacima - PB, 08 de Fevereiro de 2022
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: PA-

VIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM; DESIGNO os servidores Antonio Gomes da 
Silva, Secretário Municipal, como Gestor; e Aldemir Soares de Sousa, Engenheiro Civil, para Fiscal, 
do contrato decorrente da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00004/2021, especialmente 
para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Tacima - PB, 08 de Fevereiro de 2022
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE SESSÃO DESERTA

PREGAO ELETRONICO N 4/2022
Torna-se público que,
Nenhum interessado acudiu ao edital, considera-se sessão deserta.
Telefone: no site
Email: no site

TACIMA- PB, 08 - 02 - 2022.
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

PREGOEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

ADENDO AO AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.006/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022
ONDE SE LÉ:  A reunião será no dia 10 de janeiro de 2022, ás 10hs:30min,
LEIA-SE CORRETAMENTE: A reunião será no dia 10 de fevereiro de 2022, ás 10hs:30min
Informação no endereço Joao Francisco Filho, 236, centro, 25 – Centro, Vista Serrana - Estado 

da Paraíba., de segunda a sexta de 07 as 12;00hs. vistaserranacpl@gmail.com. Site do http://
vistaserrana.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes, http://www.tce.pb.gov.br

Vista Serrana-PB, 17 de fevereiro de 2022.
Tamires Pinheiro Xavier
Pregoeira Oficial /PMVS

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2021
PROCESSO Nº 19.000.006281.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, destinado ao HOS-
PITAL DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO - HPMGER, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 22/02/2022 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.

Cadastro da CGE nº 22-00146-9  
João Pessoa, 08 de fevereiro de 2022.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

CONCORRÊNCIA Nº 38/2021
 Registro CGE Nº 21-02480-7

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
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 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 após análise detalhada na documentação da Proposta de 
Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláu-
sulas 11.0 considera classificada a Empresa: PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA – R$ 11.169.369,84

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 08 de fevereiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 41/2021    
 Registro CGE Nº 21-02593-8

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
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, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA                Nº 41/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
das Travessias Urbanas nas cidades de Aparecida, Bernardino Batista, bonito de Santa Fé, Cachoeira 
dos Índios, Cajazeiras, Ibiara, Igaracy, Joca Claudino, Lastro, Marizópolis, Nazarezinho, Piancó, Poço 
Dantas, Poço José de Moura, Santa Cruz e São Francisco, aproximadamente  com 32,41 km), que 
após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação 
em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI, CONPASA 
CONSTRUÇÃO PARAIBANA LTDA, CONSTRUTORA GURGEL SOARES. LTDA, COMERCIAL E 
CONSTRUTORA FÊNIX EIRELI , SIGA CONSTRUTORA EIRELI, GL EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CLPT CONSTRUTORA EIRELI E CONCRETA CONSTRUÇÕES LTDA    e inabilitada a empresa 
A.L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA por não cumprir o exigido no edital no item 10.3.subitem 10.3.1 “d” 
( O capital apresentado compatível com o item, foi considerado invalido por  não ter sido registrado 
na Junta Comercial e o  apresentado no Contrato Social ser inferior ao solicitado). 

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 08 de fevereiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 42/2021    
 Registro CGE Nº 21-02594-6

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
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, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA                Nº 42/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
das Travessias Urbanas nas cidades de Baía da Traíção,  Anel Viário de Mamanguape e Rio Tinto, 
aproximadamente  com 8,79 km), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na 
legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: POTIGUAR 
CONSTRUTORA LTDA, CONPASA CONSTRUÇÃO PARAIBANA LTDA, CONSTRUTORA GURGEL 
SOARES. LTDA, COMERCLAL E CONSTRUTORA FÊNIX EIRELI, SIGA CONSTRUTORA EIRELI, 
GL EMPREENDIMENTOS LTDA, CLPT CONSTRUTORA EIRELI, SHALOM ENGENHARIA LTDA, 
TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇˇO EIRELI.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 08 de fevereiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
Edital nº 01/2022

Senhores Condôminos do Condomínio Residencial Guarujá,CNPJ: 24.098.261/0001-54 sito à 
Rua Profº Francisco Oliveira Porto, nº 723, Brisamar, CEP: 58033-390, João Pessoa, Pb, como 
condômino venho convocá-los, a todos, para essa Assembleia Extraordinária respaldada pela 
Convenção do Condomínio, em seu Artigo 19º, página 4 a ser realizada no dia 14 de Fevereiro de 
2022, às 19:00 hs, a fim de eleger o síndico, já que o condomínio encontra-se acéfalo desde 06 
de novembro de 2020, data do término do mandato do ex-síndico Antônio Henrique B. de Moura. 
Podendo os condôminos serem representados por instrumentos procuratórios públicos cabíveis. 

João Pessoa, 07 de fevereiro de 2022
Petrônio da Silva Brandão

Condômino 
Bloco B – aptº 103

EDITAL DE CONVOCAÇÃO STERT-PB
CNPJ: 08.559.627/000199

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão do 
Estado da Paraíba, Radialista Moisés Marques da Silva, convoca os associados, quites e em 
pleno gozo de seus direitos sindicais, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, prevista 
no artigo 18 e seus parágrafos 1º e 2º dos Estatutos, que será realizada no dia 12 de fevereiro 
de 2022, no Edifício Viña Del Mar, sala 602, Av. Miguel Couto, 251, Centro, João Pessoa-PB, às 
08:00h (oito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 
ou às 08:30h (oito horas e trinta minutos), com a presença de 1/3 (um terço) dos associados, em 
segunda convocação; ou às 09:00h (nove horas), com qualquer número de associados presentes, 
em terceira convocação, com a seguinte ordem do dia: A) Informes gerais; B) Leitura e Discussão do 
Relatório da Diretoria sobre as atividades do sindicato no exercício de 2019/2020; C) Apresentação 
do Balanço Patrimonial e parecer do Conselho Fiscal.Devendo ser respeitado os protocolosquanto 
ao uso de máscara, álcool 70% e outros. João Pessoa, 4 de fevereiro de 2022. MOISÉS MARQUES 
DA SILVA - Presidente do STERT/PB.

OVINOCOOP – COOPERATIVA DE OVINOCULTORES DA PARAÍBA
Constituída em: 13 de julho de 2016

CNPJ: 26.856.837/0001-20
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
O DIRETOR PRESIDENTEDACOOPERATIVA DE OVINOCULTORES DA PARAÍBA - OVINO-

COOP, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os 88cooperados, para 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 18 de Fevereiro de 2022,no 
auditório da Rádio Rural de Guarabira, situado à Rua Epitácio Pessoa, no8, Centro, Guarabira/PB, 
obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação: a) às 8:00 horas, em primeira 
convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperados(as); b) às 9:00 horas, em 
segunda convocação com a presença de metade mais um dos cooperados(as) aptos(as) e c) às 10:00 
horas, em terceira e última convocação com a presença de no mínimo de 10 (dez) cooperados(as) 
aptos(as) a votar, para deliberar os seguintes assuntos da Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA:
1. Mudança do Endereço da Sede Administrativa;
2. Definir situação dos cooperados inadimplentes; Art. 6, Art. 8, Art. 12, e Art. 13;
3. Redução do Capital Social;
4. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL DA COOPERATIVA.

 Guarabira – PB, em 07 de fevereiro de 2022.
Abdon Soares de Miranda Júnior

Mat. 000 129
Diretor Presidente

A Sra./Sr. Idalberto Luiz Moro, CPF 416.456.777-53 (A empresa CAPRI LOGISTICA S.A., CNPJ 
05.398.901/0001-05), torna público que requereu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de 
Conde a Licença Prévia, para Galpões para armazenamento e estocagem de peças automotivas/
bicicletas/motocicletas, localizado na Via Local 03, s/n, Quadra 03, Lotes 02,03 e 04, Distrito 
Industrial – Conde I/PB. CEP 58.322-000. (Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986)

JOSÉ ROMERO DE ALMEIDA FERREIRA, CPF: 008.784.364-13, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação-
paraconstrução de Residência Umifamiliar, situado no Condomínio Villas de Ponta de Campina, 
Quadra E, Lote02– Cabedelo/PB.

CONSTRUTORA ABC LTDA, INSCRITA NO CNPJ 06.293.809/0001-35, TORNA PUBLICO QUE 
REQUEREU A SEMAM – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL, A LICENÇA DE INS-
TALAÇÃO, PARA UMA CONSTRUÇÃO MULTIFAMILIAR SITUADA Á RUA FRANCISCO LEITE 
PIANCÓ COM RUA JOSITA ALMEIDA, S/Nº, ALTIPLANO, JOÃO PESSOA - PARAÍBA

VIVACON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF 44.721.633/0001-64, torna público que 
requereu à SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Licença Ambiental de Regularização, 
para a atividade de: Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob 
encomenda, situado R Professora Carmem Coelho de Miranda Freire, nº 195, Distrito Industrial, 
João Pessoa/PB.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para obra de CONSTRUÇÃO DE MURO 
DE CONTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA, LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO TAMBIÁ, EM 
JOÃO PESSOA/PB.

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de fevereiro de 2022 Publicidades
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