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Arquiteto criou residências e edifícios, nos anos 1950 e 1960, que deram nova cara a 
João Pessoa, além de ter ajudado a fundar o curso de Arquitetura na UFPB. Página 3

Morre Mário Glauco di Lascio

ALPB aprova lei que 
beneficia policiais 

Supremo aprova 
formação das 
federações 
partidárias

Aumento da taxa 
básica de juros 
afeta o sonho da 
casa própria

MEC antecipa 
resultado do 
Enem, mas site 
fica inacessível

Iniciativa do Poder Executivo 
reduz de 10 para sete anos o 

tempo necessário para promoção 
dos praças da Polícia  Militar.
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Caça aos 
antissemitas
PGR e Ministério Público 

de SP abriram investigações 
contra o youtubber Monark 

por apologia ao nazismo. Já 
a Rádio Jovem Pan demitiu 

o comentarista Adrilles Jorge  
por gesto também associado 

ao nazismo.
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Ministros ainda ava-
liam eventual ampliação 
do prazo de registro das 
agremiações junto ao TSE.
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Inflação em alta tira de 
três milhões de famílias 
brasileiras acesso a finan-
ciamento imobiliário.
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Notas seriam divulga-
das apenas amanhã. Nas 
redes sociais, estudantes 
disseram não ter acesso.
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n “A vida da gente é como o 
curso da água que começa na 
aldeinha e segue até o mar. O 
mar do conhecimento”.

José Nunes
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n “Uma das forças da 
economia colaborativa é o seu 
potencial de conectar pessoas 
e mercado em uma plataforma, 
gerando experiências”.

Regina Amorim
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PB é o 3o estado com maior 
cobertura vacinal no Brasil

Pandemia 

Com 90,9% da população adulta vacinada com duas doses, Paraíba atinge meta de imunização. Página 5

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

528.173

26.960.153

400.777.183

9.871

635.189 

5.764.503
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

7.338.535

372.797.611

10.270.076.952

384.359

23.303.192

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

RECUPERADOS

Com um jogador a menos, time de Cruz do Espírito Santo 
evitou a derrota no jogo de ontem à noite, válido pela 
segunda rodada do Grupo A do Campeonato Paraibano. 
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Botafogo x São Paulo 
Crystal: empate heroico 
no gramado do Almeidão

Foto: Arquivo pessoalFoto: Guilherme Drovas/Botafogo

Foto: ALPB



- Que foi? – A pergunta está se tornando comum, no cotidiano social. 
Não é difícil transformar-se em alvo desta inquisição, emoldurada pela ris-
pidez. Basta, por exemplo, direcionar um simples olhar a certas pessoas 
que andam pelas ruas sem usar máscaras de proteção sanitária. Incomo-
dadas pela crítica silenciosa, estas reagem com muita agressividade. O que 
poderia acontecer caso a censura se manifestasse por meio de palavras?

Ocorre que as grosserias não estão relacionadas apenas aos comporta-
mentos referentes à pandemia de coronavírus. Um número crescente de 
jovens e adultos, independentemente de gênero, são hostis a qualquer tipo 
de questionamento. Tudo que os fazem afastar-se um milímetro que seja 
de suas zonas de conforto causa-lhes desconforto e, não educados para o 
diálogo, reagem com violência física ou verbal ou ambas as coisas.

Boa parte dos soldados deste exército intolerante exibe corpos musculo-
sos, melhor dizendo, “malhados”, para usar uma expressão da moda. An-
dam pela cidade como se caminhassem sobre passarelas ou diante de es-
pelhos, imaginando, talvez, que são, por isso, admirados e invejados pelos 
mortais comuns. Atos, palavras ou pensamentos que trinquem a imagem 
refletida ou os façam tropeçar, despertam-lhes, imediatamente, a cólera.

Quantos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, nestes dois anos de 
pandemia de Covid-19, já não foram xingados ou agredidos fisicamente 
por esses legionários verde-amarelos, apenas porque pediram – com gen-
tileza, é bom ressaltar – para que ajustassem a máscara em seus rostos cris-
pados? Seriam as crias mais novas da velha serpente? Arautos do neona-
zismo que anda assustando, inclusive, os países mais civilizados do globo?

A civilidade aparenta estar na defensiva. Isso porque mesmo com a in-
tenção de fazer um alerta amistoso, diplomático, um simples toque de mão, 
nos braços que pendem desses dorsos e torsos suados, caprichosamente 
desenhados, pode ser rechaçado com ignorância, suscitando um “cara a 
cara”, preliminar do vale-tudo. As bandeiras da justiça e da liberdade ha-
verão de sobrepor-se aos estandartes da intolerância, no céu do Brasil. 

Artigo

Estão por aí
Editorial

Rui leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

A beleza da alma feminina
Sou um admirador da beleza da alma 

feminina. As mulheres conseguem ter um 
encanto especial, uma magia que apaixo-
na, uma firmeza nas atitudes que as forta-
lece. Falo isso com conhecimento de cau-
sa. Na minha infância convivi no dia a dia 
com cinco mulheres: minha mãe e minhas 
quatro irmãs. Meu pai era a única presen-
ça masculina no lar dos primeiros anos de 
minha vida. Meus irmãos, quando nasce-
ram eu já tinha 16 anos de idade.

Pude testemunhar o quanto elas são 
batalhadoras, corajosas, amorosas e aco-
lhedoras. Tudo nelas é suavidade, até 
quando decidem enfrentar desafios e 
abraçarem causas difíceis. Elas nunca per-
dem a ternura, mesmo quando precisam 
ser duronas. São agentes transformadoras 
e renovadoras. Por isso estão dominando 
o mundo até então comandado pelos ho-
mens. São determinadas e intuitivas. Elas 
percebem qual o caminho mais acertado 
a ser percorrido. Têm um poder que irra-
dia bravura e ousadia.

Até os dias atuais continuo tendo essa 
paixão pelas mulheres. As que convivem 
comigo hoje, igualmente se manifestam 
com essa sensibilidade ímpar que fascina. 
Falo da paixão movida pela admiração. 
Da percepção do quanto elas são impor-
tantes na nossa vida. Nem quero realçar 
os predicados da sensualidade nata que 
possuem, para que esse maravilhamen-
to não seja confundido com prazeres car-
nais. É sentimento puro de deslumbra-
mento e afeição.

Elas sabem ser, ao mesmo tempo, de-
licadas e fortes, compreensíveis e impre-
visíveis, místicas e pragmáticas. Sem elas 
não haveria felicidade humana. São se-
res abençoados por Deus. Schopenhauer 
dizia que: “a mulher é um efeito deslum-
brante da natureza”. Quanta verdade nes-
sa afirmação.

Quando elas se tornam mães, passam 
a viver o presente em função do futuro de 
seus filhos. Existe altruísmo maior? Elas 
renascem a cada filho gerado. Foram con-
templadas por esse singular chamado di-

vino, a experiência da maternidade. Pro-
tagonistas desse milagre da natureza, no 
dom de gerar vidas, fazem com que sin-
tamos a perfeição do poder e do amor de 
Deus.

Quero  prestar minha homenagem a 
todas que me honram com a leitura des-
te texto, em especial as que Deus me pre-
senteou na composição de minha família, 
no reconhecimento de que são pedras pre-
ciosas, obras de arte que exigem contem-
plação. Às mulheres da minha vida, que 
me inspiram diariamente e me fazem ser 
quem sou, registro minha gratidão, amor 
e respeito. 

Concluo com um poema de Cora 
Coralina que define bem a mulher 
contemporânea: “Eu sou aquela mu-
lher/a quem o tempo muito ensinou. 
Ensinou a amar a vida/e não desis-
tir da luta/recomeçar na derrota/ 
r e n u n c i a r  a  p a l av r a s  e  p e n -
s a m e n t o s  n e g a t i v o s . 
Acreditar nos valores humanos e ser oti-
mista”.

Era uma quinta feira, 2 de fevereiro do 
ano de 1893, quando o Partido Republica-
no do Estado da Parahyba fez circular a pri-
meira edição de A União. Na capa, os edi-
tores pediam aos seus leitores, “o obséquio 
de devolvel-o á respectiva typographia” no 
prazo de três dias. Não explicaram o moti-
vo para essa restituição, mas o Walter Gal-
vão, que foi diretor desta folha, acreditava 
que se tratava de uma pesquisa para ava-
liar o alcance do periódico.

Na edição inaugural, o novo órgão de 
imprensa traçava o se u perfil, e se identi-
ficava como veículo político-partidário, dis-
posto a defender a agremiação e seus inte-
grantes. O jornal e o partido eram um só 
corpo e um só espírito. Por isso, se dirigiu 
ao público leitor “não para anunciar qual-
quer nova transformação mas para con-
figurar os motivos de sua origem, as for-
mulas que condensaram os seus primeiros 
pensamentos, suas aspirações, no come-
ço vagas, depois francamente definidas e 
encorpadas aos caracteres que dirigiam o 
movimento. A única modificação que lhe 
anunciamos, é a creação d ésta folha, pode-
roso meio externo da cohesão e disciplina 
partidária. Iremos à luz da imprensa, visi-
tar os arrayaes de nossos amigos, e crear-
lhes um centro de intelligencia, e de con-
selho. Iremos a mesma luz prestar nossa 
decidida cooperação ao illustre adminis-
trador do estado, o exm.sr.dr. Alvaro Lo-
pes Machado. O nosso apoio igualmente 
ilimitado, e sem nenhuma reserva exten-
deremos ao benemérito governo da União, 
e ao glorioso chefe da Republica, Sr. mare-
chal Floriano Peixoto”.

Da pia batismal aos dias de hoje, a linha 
editorial deste jornal permanece a mesma. 
Mudam os governos, mas sua fidelidade, 
jamais. A única mudança foi a oficializa-
ção dessa lealdade. Em determinado mo-
mento, o jornal do Partido tornou-se o jor-
nal do Governo. A União publicaria além 
do noticiário palaciano, os atos emanados 
da administração pública. O Diário Oficial, 
em separado, é obra mais recente. O mode-
lo serviu até para enriquecer nosso folclore 
político. Zé Américo, no Piancó, definiu o 
político Antonio Montenegro: “é mais fiel 
ao Governo que o chumbo do diário ofi-
cial ”. Na minha irreverência já conhecida, 
prefiro dizer que A União “é o órgão mais 
independente que conheço: é do governo 
e não nega”.

No primeiro número do periódico, te-
mos conhecimento de que, naquele ano 
de 1893 era Chefe de Polícia da Paraíba o 
dr. Antonio Ferreira Baltar; seu irmão, de 
nome Abílio Ferreira Baltar, nomeado Fis-
cal, realiza a primeira extração da Loteria, 
à época, uma concessão particular entre-
gue a um felizardo chamado Bernardino 
Lopes Alheiros. O primeiro delegado da 
Capital era Francisco Chateaubriand Ban-
deira de Mello. O Assis, do mesmo sobre-
nome e criador dos Diários Associados, ti-
nha, então, um ano de idade. Naqueles dias, 
por emissão de notas falsas, foram presos 
dois diretores de bancos nacionais; “as no-
tas falsas do Banco Emissor de Pernambu-
co se distinguem pela imperfeição do mau 
papel”; o ministro da Fazenda manda que 
se recebam as notas do Banco Emissor, ti-
das como verdadeiras, até que sejam substi-
tuídas pelo Banco da República; é nomeado 
um novo diretor para o Banco da Repúbli-
ca, o Sr. Tomaz Coelho; o governador do 
Rio de Janeiro sanciona lei que transfere 
a sua Capital para a cidade de Theresópo-
lis; morre a esposa do ministro da Guerra.

A denominação do jornal deve-se à 
união dos próceres dos velhos partidos, 
ao novo Partido Republicano comandado 
por Álvaro Machado. Estava fundado o 
porta-voz do Partido Republicano do Es-
tado da  Parahyba que, neste mês de feve-
reiro completou exatos 129 anos, se reno-
vando e ganhando nova roupagem sob o 
comando de uma equipe que se desdobra 
para oferecer seus melhores serviços à Pa-
rahyba do Norte. (Nas transcrições, man-
tive a grafia da época).

Um jovem de 129 anos

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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O arquiteto Mário Glauco 
di Lascio, de 92 anos, faleceu 
na manhã de ontem, em João 
Pessoa, capital da Paraíba, 
vítima de insuficiência car-
díaca. A informação foi con-
firmada pela filha, e também 
arquiteta, Rafaela di Lascio 
e demais familiares. O veló-
rio aconteceu durante a tarde 
de ontem na funerária Mora-
da da Paz, localizada em Ja-
guaribe, e o sepultamento 
acontece hoje pela manhã, 
no Cemitério Senhor da Boa 
Sentença, no Varadouro.

Natural de João Pessoa e 
profissional de grande reno-
me em sua área de atuação, 
Mário di Lascio foi profes-
sor do curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
sendo, inclusive, um dos fun-
dadores do curso de Arquite-
tura na instituição de ensino 
superior. Além disso, tam-
bém contribuiu diretamen-
te com a formação do Conse-
lho Regional de Engenharia 
e Arquitetura da Paraíba, 
bem como do Instituto His-
tórico e Artístico Nacional – 
Regional Paraíba.

Seu trabalho com uma ar-
quitetura funcional fez su-
cesso na capital paraibana, 
principalmente em relação 
aos elementos inovadores 
aplicados nas construções 
que visavam atender desde a 
década de 1950 até atualmen-
te as necessidades dos mo-
radores e usuários de suas 
obras. Di Lascio foi inspira-
ção para muitos arquitetos e 
urbanistas da nova geração, 
como o caso de Filipe Valen-
tim, de 29 anos, professor de 
Arquitetura da Faculdade 
Santa Maria. Em 2019, sua 
dissertação de mestrado no 
Programa de Pós-Gradua-
ção em Arquitetura e Urba-
nismo da UFPB teve como 
tema “As casas de Mário di 
Lascio: projeto, tempo e lu-
gar”, justamente inspirada 
no trabalho de Mário.

“Ele é uma pessoa mui-
to querida para mim, muito 
importante na minha vida 
profissional-acadêmica. Du-
rante a minha graduação em 
Arquitetura eu ouvia falar 

Arquiteto pessoense morreu, ontem, aos 92 anos, de insuficiência cardíaca

Morre em João Pessoa 
Mário Glauco di Lascio

luto

n 

Um dos 
fundadores 
do curso de 
Arquitetura da 
UFPB, Mário di 
Lascio era uma 
das grandes 
referências 
do setor no 
estado

Despedida
Corpo de 

Mário Glauco 
di Lascio será 
enterrado hoje 
pela manhã no 

Cemitério Senhor 
da Boa Sentença

Nhem-Nhem-Nhem  
de um miNistro 

o Nome do pai: BolsoNaro teNta, 
mas Não coNsegue desveNcilhar  
de lula o dNa da traNsposição   

câmara: retorNo 
foi adiado

Sob o sol quente no Nordeste, região 
onde sua popularidade derrete a 

cada pesquisa, Bolsonaro vis-
toriou obras da transpo-
sição e citou Dom Pedro 
II como idealizador do 

projeto, conveniente-
mente omitindo o go-
verno executor. De 
fato, o nosso último 
monarca demons-

trou interesse numa obra da qual já se falava bem antes de 
ele assumir o trono. Interessante é dizer que um parlamen-
tar paraibano tem sua atuação política vinculada a proje-
tos de ‘canalização’ do rio, termo usado em 1840. Naquela 
década, o deputado-geral pela província da Paraíba, Nico-
lau Rodrigues dos Santos França e Leite (1803-1867), nasci-
do em Piancó, apresentou à Câmara do Império proposta 
nesse sentido, ressaltando que o Rio São Francisco “se tor-
nará de uma riqueza considerável para o país”, bastando 
com “pequeno sacrifício se abrir um canal que desse parte 
de suas águas ao Cariri”. A obra, na visão dele, seria sim-
ples. “Não é difícil. Cavar e atirar a terra para os lados pou-
co custa”, disse em 1846. Nessa nossa atualidade, Bolsona-
ro tenta, obviamente, angariar dividendos eleitorais com a 
transposição. Mesmo considerando legítimo a um presiden-
te participar de tais eventos, acho um tiro no pé, como es-
tratégia de pré-campanha política. A maioria esmagadora 
dos nordestinos não descola o DNA da transposição do seu 
principal adversário: Lula (foto, do PT).      

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

WilsoN filho diz que Não  
defiNiu filiação partidária 

um superpartido com r$ 800 milhões  

efraim filho diz que o comaNdo é dele  

pediu reserva do Número de campaNha 

A aprovação, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
do estatuto e do programa partidário do União 
Brasil, que nasce da fusão do DEM e do PSL, criou, 
literalmente, um superpartido, com 81 deputados 
federais – para efeito de comparação, a segunda 
maior bancada, a do PT, tem 53. E por causa dessa 
representatividade macro, o novo partido terá mais 
tempo de televisão e rádio e um fundo eleitoral mi-
lionário para a campanha deste ano: 800 milhões.   

Efraim Filho afirma que ele será o presidente do 
União Brasil na Paraíba – isso teria sido acertado 
com os presidentes nacionais do DEM e do PSL,  
ACM Neto e Luciano Bivar, respectivamente. O pre-
sidente estadual do PSL, Julian Lemos, porém, disse 
que essa questão ainda não teria sido definida. Se 
depender de posição, Efraim está mais prestigiado: 
é líder do DEM na Câmara dos Deputados e integra 
a executiva nacional do União Brasil.   

O ex-senador Raimundo Lira (PSD) irá mesmo 
disputar cadeira para a Câmara dos Deputados 
– semanas atrás, a coluna registrou que Romero 
Rodrigues, presidente estadual do PSD, estaria em 
tratativas com Lira para convencê-lo a integrar a 
chapa do partido para as eleições proporcionais. E, 
pelo jeito, conseguiu. Tanto é assim que Lira pediu 
que a Romero reservasse um número em especial 
para ele usar na campanha: 5511.     

A retomada das ativida-
des legislativas na Câ-
mara Municipal de João 
Pessoa, que ocorreria 
hoje, foi transferida para 
a próxima terça-feira. 
O motivo? A alta conta-
minação de servidores 
da casa por Covid-19, 
explicou o presidente 
Dinho Dowsley (Avante) 
– ao todo, 36 testaram 
positivo para a doença. 
“O plenário foi pensado 
para 12 vereadores, na 
década de 1970. Atual-
mente, abriga 27. Te-
mos que adotar cautelas 
para não espalhar o 
vírus”, disse.   

Irritado com perguntas 
de repórteres, o minis-
tro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, resgatou ex-
pressão que ficou célebre 
na gestão de Fernan-
do Henrique Cardoso: 
‘nhem-nhem-nhem’, que 
significa ‘conversa-fia-
da, interminável’ – FHC 
usou o termo em 1995 
para rechaçar a insis-
tência de associá-lo ao 
neoliberalismo. O ‘nhem-
nhem-nhem’ do ministro 
foi para repelir que haja 
histórico de atraso na 
compra de vacinas pelo 
governo. Desculpe, mi-
nistro, mas houve sim. 

No evento de filiação partidária do Republicanos, 
na próxima segunda-feira, em João Pessoa, o de-
putado Wilson Filho, segundo o próprio, participará 
apenas como convidado – líder do governo na 
ALPB, ele disse que só decidirá para qual partido 
irá após conversar com o governador João Azevêdo. 
Recentemente, informou-se que o pai dele, depu-
tado federal Wilson Santiago, assinará a ficha do 
Republicanos.    

dele e, em determinado mo-
mento, no meu TCC, surgiu 
a ideia de entrevistá-lo para 
conhecer um pouco mais so-
bre técnicas construtivas da 
década de 1970”, comentou 
Valentim. “A gente sentava 
e conversava por horas a fio. 
Aprendi muito nesse mo-
mento e tive a ideia de fazer 
uma dissertação de mestrado 
sobre ele. Eu tive uma rela-
ção tão carinhosa com ele na-
quele momento que me veio 
a vontade de conhecer mais 
a obra”, explicou Filipe sobre 
a decisão de fazer a pesquisa 
de mestrado sobre o trabalho 
de Di Lascio.

Filipe relembra que Má-
rio sempre foi muito solícito e 
disponível. “Ele sempre gos-
tou muito de compartilhar 
conhecimento. Sempre gos-
tou muito de conversar sobre 
a arquitetura, filosofar e con-
tar histórias de vida. O traba-
lho dele, com certeza, merece 
reconhecimento dada à im-
portância dele para os arqui-
tetos e urbanistas aqui no es-

tado da Paraíba. Ele foi uma 
figura muito emblemática”, 
pontuou o professor de Ar-
quitetura.

O arquiteto Ricardo Cas-
tro também foi um dos pro-
fissionais que teve a trajetória 
marcada por Di Lascio. Du-
rante o curso de Arquitetura 
e Urbanismo da UFPB, Cas-
tro foi aluno de Mário e ele 
conta que, durante o segun-
do período da graduação, pe-
diu uma oportunidade de 
estágio no escritório que Di 
Lascio mantinha – ele con-
seguiu e passou cerca de três 
anos atuando lá. “Esse lon-
go período me fez conhecer 
sua família, com quem con-
vivi muito, e conhecê-lo me-
lhor, admirando-o cada vez 
mais pelo seu profissionalis-
mo, seu talento, seu caráter 
e principalmente seu gran-
de coração de um ser huma-
no bondoso e justo”, descre-
veu Castro através das redes 
sociais.

Ricardo lamentou a morte 
de Mário di Lascio e prestou 

suas condolências à família 
do arquiteto. “Com ele apren-
di muito. Não só na arquite-
tura, mas também na vida, 
tornando-se minha referên-
cia como pessoa. (...) Quero 
deixar aqui minhas palavras 
para tentar amenizar sua dor 
[Rafaela e família] e para di-
zer que estarei sempre aqui, 
pois vocês foram e serão sem-
pre minha segunda família. 
Obrigado por tudo”, disse.

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com
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Na década de 1960, Di Las-
cio foi responsável por cons-
truir o Clube dos Médicos da 
Paraíba e também o Jangada 
Clube. Além disso, ele também 
atuou no desenvolvimento da 
sede da Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Cagepa), 
em Jaguaribe; do Instituto de 
Previdência do Estado da Pa-
raíba (Ipep), atualmente a Pa-
raíba Previdência (PBPrev), no 
bairro do Treze de Maio; da Di-
visão de Instalações Prediais da 
Sanecap, no Centro; e do Fórum 
de João Pessoa, onde atualmen-
te funciona o anexo do Tribu-
nal de Justiça – Fórum Desem-
bargador Arquimedes Souto 
Maior, localizado na Praça Ve-
nâncio Neiva.

Além desses grandes proje-
tos, Di Lascio, o filho, atuou em 
projetos nas imediações do Par-
que Sólon de Lucena e da orla da 

capital paraibana. Ele também 
desenvolveu os planos arquite-
tônicos de várias residências em 
João Pessoa, sendo seis no atual 
bairro do Centro e cinco distri-
buídas entre os bairros de Tam-
baú, Cabo Branco e Manaíra. 
 
      Talento herdado do pai 

Mário di Lascio era filho do 
também arquiteto Hermene-
gildo di Lascio, conhecido por 
ter chegado à capital paraiba-
na em meados das décadas de 
1920 e 1930 com seus ideais ar-
quitetônicos modernistas, logo 
após ter se formado na Argen-
tina. Assim como a arquitetu-
ra foi uma paixão passada de 
pai para filho de Hermenegil-
do à Mário, Rafaela di Lascio, 
filha de Mário, também acom-
panhou os passos do pai, bem 
como seu filho Henrique – neto 
de Mário Glauco di Lascio.

Projetos arquitetônicos do centro à orla

n 

Di Lascio 
participou 
de projetos 
arquitetônicos 
como o atual 
anexo do TJPB e 
do antigo IPEP, 
hoje PBPrev

Fotos: Arquivo pessoal

Foto: Gecom-TJPB/Divulgação
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Acima, Mário di Lascio 
com a filha, Rafaela di 
Lascio, que seguiu os 
passos do pai na arqui-
tetura; ao lado, com o 
neto Henrique
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Notas foram disponibilizadas ontem à noite no site do Inep, mas estudantes enfrentaram problema para acessar

O Ministério da Educa-
ção antecipou a divulgação 
do resultado do Exame Na-
cional do Ensino (Enem) de 
2021 e disponibilizou on-
tem às 19h as notas no site 
do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep). A previsão era de 
que o resultado saísse ape-
nas na sexta-feira, 11.

A antecipação foi anun-
ciada pelo ministro da Edu-
cação, Milton Ribeiro, em 
entrevista ao programa A 
Voz do Brasil. Segundo Ri-
beiro, isso se deu pela ce-
leridade no cumprimento 
do cronograma estabeleci-
do pelo Inep, responsável 
pelo certame.

Por volta das 20h, no en-
tanto, estudantes ainda re-
latavam nas redes sociais 
dificuldades para acessar o 

site e, quando conseguiam, 
o resultado não aparecia. 
Até o fechamento desta edi-
ção, o ministério não havia 
se pronunciado a respeito 
do problema no site.

Fies
Outra novidade anun-

ciada durante o progra-
ma foi a possibilidade do 
uso do Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço 
(FGTS) para amortizar dí-
vidas do Programa Nacio-
nal de Financiamento Estu-
dantil, o Fies. O ministro da 
Educação afirmou que os 
detalhes, assim como um 
aplicativo específico, serão 
revelados amanhã (10).

Segundo já havia adian-
tado o presidente Jair Bol-
sonaro, estudantes que es-
tão inadimplentes há mais 
de 365 dias poderão rene-

gociar as dívidas em fai-
xas de desconto que che-
gam a 92%. Milton Ribeiro 
afirmou que, em um pri-
meiro momento, o foco da 
iniciativa serão estudantes 
que fazem parte do CadÚ-
nico e que recebem o Auxí-
lio Brasil. 

“Hoje, pelas contas que 
fizemos, será possível aten-
der aqueles que estão no 
CadÚnico. Eventualmente, 
alguns outros serão acres-
cidos. Não é perdão de dí-
vida - é uma renegociação”, 
explicou o ministro.

Estimativas da pasta cal-
culam que um milhão de 
estudantes, dos cerca de 1,7 
milhão endividados, serão 
beneficiados pela iniciativa. 
O montante de dívidas es-
tudantis com a União che-
ga a R$ 38,6 bilhões apenas 
no Fies.

MEC divulga resultado do Enem 2021
antes do prazo

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) recomen-
dou ao prefeito de Campina 
Grande, Bruno Cunha Lima 
Branco, a edição de Decreto 
Municipal com regras mais 
restritivas do que as do De-
creto Estadual 42.229/2022 e 
a adoção de medidas como 
o cancelamento de todas as 
autorizações concedidas às 
promotoras de eventos para 
realização de shows e even-

tos de massa e/ou com gran-
de público até que ocorra 
novo controle de transmis-
sibilidade do coronavírus no 
território. A recomendação 
foi expedida pela 22ª pro-
motora de Justiça de Cam-
pina Grande, Adriana Amo-
rim, que atua na defesa da 
Saúde, em razão do grave 
quadro da pandemia e visa 
resguardar os interesses e 
direitos da população.

De acordo com a promo-
tora de Justiça, até o momen-
to, o Município de Campina 
Grande não atualizou o de-
creto local, o que é preocu-
pante, tendo em vista o au-
mento de casos de Covid-19 
provocados pela varian-
te Ômicron. Em Campina 
Grande, foram confirmados 
mais de 51 mil casos de pa-
cientes com Covid-19, com  
1.195 mortes.

MPPB recomenda cancelamento 
de shows em Campina Grande

aumento de casos

O custo médio da cons-
trução civil na Paraíba, 
por metro quadrado, 
teve alta de 0,8% em ja-
neiro deste ano, frente a 
dezembro de 2021. A va-
riação foi maior do que a 
observada na média bra-
sileira (0,72%), de acordo 
com o Índice Nacional 
da Construção Civil (Si-
napi), divulgado ontem  
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).

Assim, o custo médio 

no estado aumentou de R$ 
1.434,64, no mês anterior, 
para R$ 1.446,06, em janei-
ro, permanecendo como o 
segundo mais alto da re-
gião Nordeste, atrás ape-
nas do observado na Bahia 
(R$ 1.493,44). O valor fi-
cou abaixo da média na-
cional (R$ 1.525,48), mas 
acima da do Nordeste (R$ 
1.433,20).

Do total paraibano, a 
maior parte, cerca de R$ 
887,77, correspondia ao 
custo com materiais, que 

em dezembro de 2021 era 
de R$ 878,38. Já os outros 
R$ 558,29 eram referen-
tes ao componente mão 
de obra, que no mês ante-
rior representava custo de 
R$ 556,26.

No acumulado de 12 
meses, o custo médio pa-
raibano teve aumento de 
15,4%, conforme os resul-
tados de janeiro do Sinapi. 
Além de ter sido a 6ª me-
nor do país, a variação foi 
inferior à constatada na 
média do Brasil (17,17%). 

Custo médio da construção na PB 
é o segundo maior do Nordeste

pesquisa ibge

A família de Otinaldo Lourenço 
de Arruda Mello, convida, 

familiares e amigos para a missa 
de um ano de falecimento, que será 

celebrada no dia 13 de fevereiro, 
próximo domingo, às 17 horas na 
Igreja Nossa Senhora Auxílio dos 

Cristãos no Bairro do Bessa.

– 1 ano de falecimento –

Saudades de quem já foi para o outro plano, é o ciclo da vida.
Quando a saudade é demais, não cabe no peito: Escorre pelo olhar.

A saudade é a luz viva que ilumina a estrada do passado.
Que saudades de você, dos seus carinhos, sinto muito a sua falta.

Mas sei que está em um lugar melhor e repleto de luz e paz.
Saudade é um aperto, excelsa amor, o maior amor e a mais incorruptível 

que o passado nos herda.
O tempo não para! Só a saudade é que faz as coisas pararem o tempo…

A perda faz parte da vida, mas é difícil aceitá-la.
Com o tempo, guardaremos apenas as boas lembranças.

Como é ruim ficar sem você… mas as lembranças 
fazem matar as saudades .

Alegria de saber que você existiu me faz suportar 
a tristeza de sua ausência.

Estaremos juntos algum dia! Hoje sinto a sua falta. 
Mas continuo te amando!!

A distância impede que eu te veja, mas não impede o amor que sinto, 
nada vai fazer com que eu esqueça você.

Otinaldo Lourenço, você não está mais entre nós, mas eu continuo te 
amando, por toda a eternidade, fui muito amada por você. 

Obrigada pelos 43 anos que passamos juntos.
Chego a chorar só de lembrar das coisas boas, mas são lágrimas de 

saudades, que refletem tudo o que vivemos juntos, vou lembrar de você 
com muito carinho, pelo homem alegre que você sempre foi.

Jamais esquecerei os detalhes de nossa vida e tudo 
de bom que tivemos juntos!

Você foi e continua sendo muito especial para mim.

Otinaldo Lourenço 
de Arruda Mello

balanço diário

O Brasil registrou 1.295 
mortes por Covid-19 de 
terça para quarta-feira, ele-
vando o total de óbitos a 
635.189. É a maior marca 
diária desde 29 de julho de 
2021 (1.354). A média mó-
vel semanal de vidas per-
didas foi de 873. O número 
é o maior desde os 884 de 
12 de agosto do ano passa-
do e representa alta de 109% 
ante o registrado há duas 
semanas.

Os dados diários do Bra-
sil são do consórcio de veí-
culos de imprensa formado 
por Estadão, G1, O Globo, 
Extra, Folha e UOL em par-
ceria com 27 secretarias es-
taduais de Saúde, em balan-
ço divulgado às 20h.

Das 27 unidades da Fe-
deração, 26 reportaram nú-
meros hoje. A média mó-
vel semanal de casos foi a 
163.781, índice 4% inferior 
ao registrado há duas se-
manas. Em 24 horas, foram 
notificadas 184.734 conta-
minações, elevando o total 

a 26.960.153. O balanço de 
óbitos e casos é resultado da 
parceria entre os seis meios 
de comunicação que passa-
ram a trabalhar, desde o dia 
8 de junho de 2020, de for-
ma colaborativa para reunir 
as informações necessárias 
nos 26 estados e no Distrito 
Federal. A iniciativa inédi-
ta é uma resposta à decisão 
do governo Bolsonaro de 
restringir o acesso a dados 
sobre a pandemia, mas foi 
mantida após os registros 
governamentais continua-
rem a ser divulgados.

País tem maior marca de mortes 
por Covid-19 desde julho de 2021
Mateus Fagundes 
Agência Estado

futebol

Mesmo com um jogador 
a menos - Augusto Recife, 
expulso - desde os 26 mi-
nutos do segundo tempo, 
o São Paulo Crystal conse-
guiu segurar o Botafogo, 
ontem, no Estádio Almei-
dão, após um empate he-
roico de 1 a 1, em jogo váli-
do pela segunda rodada do 
Grupo A do Campeonato 
Paraibano de 2022. Renan 
Henrique abriu o marcador 
aos dois minutos de jogo 

para o tricolor de Espírito 
Santo e Gustavo Coutinho, 
aos 21 do segundo tempo, 
igualou o marcador. 

No Perpetão, o Atléti-
co voltou a decepcionar a 
sua torcida e perdeu de 1 a 
0 para o Auto Esporte, gol 
de Vinícius aos 27 minutos 
do segundo tempo. A com-
petição estadual prossegue 
neste sábado com Treze x 
CSP, no Amigão; e no dia 
seguinte se enfrentam São 
Paulo Crystal x Atlético, no 
Carneirão, em Cruz do Es-
pírito Santo. 

Copa Nordeste
Já pela Copa do Nor-

deste, no Amigão, o Cam-
pinense até saiu na frente 
do placar com Dione, mas 
Gum deixou tudo igual 
para o CRB. O resultado 
acabou sendo péssimo para 
a Raposa, que segue na par-
te de baixo da tabela e di-
ficulta a sua classificação 
para a segunda fase. Em 
três jogos, o rubronegro 
soma apenas dois pontos 
e, no domingo, vai até o in-
terior do Ceará enfrentar o 
Floresta.

Botafogo empata e Atlético perde 
em partidas, ontem à noite, na PB

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo

Geraldo Varela 
gvarellajp@gmail.com

Botafogo encarou o SP Crystal com um jogador a menos e, mesmo assim, não passou do 1 a 1



A Paraíba contabilizou, 
até ontem, a aplicação de 
2.712.298 doses de vacina 
contra Covid-19 para fecha-
mento de esquema vacinal 
em pessoas com idade a par-
tir de 18 anos. Desse total, 
2.631.830 pessoas receberam 
duas doses e 80.468 toma-
ram imunizante de dose úni-
ca. Esse número representa 
90,97% da população desta 
faixa etária, que tem quanti-
tativo estimado em 2.981.502 
pessoas. Os dados são prove-
nientes do Sistema de Infor-
mações do Programa Nacio-
nal de Imunizações (SI-PNI), 
onde os municípios realizam 
o registro das doses aplica-
das. A meta de imunização 
é de 90% dos indivíduos ele-
gíveis de cada faixa etária.

 O avanço na vacinação 
garantiu à Paraíba o tercei-
ro lugar entre os estados que 

têm mais pessoas com idade 
a partir dos cinco anos com 
esquema vacinal completo. 
Os dados foram levantados 
pelo Consórcio dos Veículos 
de Imprensa e dão conta que 
79,85% da população vaciná-
vel do Estado recebeu duas 
doses ou dose única de vaci-
na contra a Covid-19. Até ago-
ra, a Paraíba tem 66,25% da 
população com idade entre 
12 e 17 anos esquema com-
pleto. Já a imunização das 
crianças de 5 a 11 anos está 
ainda na fase de abertura de 
esquema vacinal. Um total 
de 3.304.497 pessoas recebeu 
pelo menos uma dose da va-
cina no Estado.

 Os municípios paraiba-
nos com maior porcentagem 
de adultos imunizados são 
Algodão de Jandaíra, Lastro, 
Santo André, São Francisco 
e Serra Grande. Todos ultra-

passaram 100% de cobertura 
vacinal em relação à estima-
tiva populacional de pessoas 
com idade a partir de 18 anos. 
Por outro lado, alguns muni-
cípios estão abaixo da meta 
de 90%. Tacima e Bonito de 
Santa Fé estão abaixo de 60%; 
Tenório, Mamanguape, Mu-
lungu, Salgadinho, Campi-
na Grande, São José do Bon-
fim, Vieirópolis e Imaculada 
ainda não alcançaram 70% 
dos indivíduos adultos com 
segunda dose ou dose única.

 Apesar do grande nú-
mero de adultos com esque-
ma completo, o secretário 
de Saúde da Paraíba, Ge-
raldo Medeiros, afirma que 
não é o momento de relaxar 
com as medidas preventi-
vas. “Temos informações de 
que apenas 36,25% da popu-
lação adulta recebeu a dose 
de reforço, é preciso garan-

tir essa ampliação na prote-
ção contra a Covid-19. Tam-
bém precisamos considerar 
que a vacinação dos adoles-
centes e crianças ainda tem 
que avançar”, observou. 

 Geraldo Medeiros lem-
bra que os números das do-
ses aplicadas são registrados 
no SI-PNI pelos próprios mu-
nicípios e que é normal um 
pequeno atraso no repasse 
dessas informações. “É na-
tural que os dados levem um 
tempo para serem digitados 
no sistema, até porque a prio-
ridade é aplicar a vacina no 
braço dos paraibanos”, co-
mentou. 

 Até o momento, a Paraí-
ba já distribuiu 8.011.371 do-
ses de vacina contra Covid-19 
e todos os 223 municípios se-
guem avançando a vacina-
ção das faixas etárias con-
templadas.
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Secretaria da Saúde atinge meta de imunização de adultos, atendendo 90,97% das pessoas com mais de 18 anos

PB é o 3o Estado com maior vacinação
contra covid

n
Foram aplicadas 
2.712.298 doses 
de vacina contra 
Covid-19 para 
fechar o esquema 
vacinal em 
pessoas acima 
dos 18 anos. 
Desse total, 
2.631.830 pessoas 
receberam 
duas doses e 
80.468 tomaram 
imunizante de 
dose única

Dia D
Lucena irá realizar 

também um Dia D de 
vacinação nas zonas 

rural e urbana

Lacen-PB tem 
alta de testes 
processados

O Laboratório Central 
de Saúde Pública (Lacen
-PB) processou mais de 
24 mil testes RT-PCR para 
detecção da Covid-19 so-
mente no último mês de 
janeiro. O aumento expo-
nencial dos números de 
testes é reflexo do com-
portamento social das 
pessoas no final de de-
zembro e janeiro. Some-
se a isso o alto índice de 
transmissibilidade da va-
riante Ômicron. A junção 
desses fatores aumentou 
em 160 % o número de tes-
tes em relação a dezembro 
de 2021.

No ano passado, foram 
266.056 testes processados 
naquela unidade, tendo o 
mês de junho apresentado 
maiorregistros de 41.500 
amostras.

O perfil genômico das 
variantes no estado da Pa-
raíba vem sendo monito-
rado desde março de 2020. 
Foram avaliados mais de 
1.500 genomas de pacien-
tes, sendo prevalentes as 
variantes Gama, Delta e 
Ômicron. O diretor-ge-
ral do Lacen-PB, Berg-
son Vasconcelos, explica 
que a variante Ômicron 
apresenta maior índi-
ce de transmissibilidade. 
Porém, observa-se que a 
sua virulência é maior em 
pessoas não vacinadas ou 
com esquema vacinal in-
completo. 

A recomendação para 
quem estiver com suspei-
ta de Covid-19 é fazer a co-
leta do exame RT-PCR em 
tempo oportuno, ou seja, 
as amostras devem ser co-
letadas para o diagnósti-
co, preferencialmente, en-
tre o terceiro e o sétimo dia 
do início dos sintomas.  Já 
o teste rápido de antígeno 
para Covid-19  é ofertado 
nas secretarias municipais 
e redes de assistência pri-
vada. Nas duas metodolo-
gias, o tempo correto para 
a coleta é crucial. 

n  
A Paraíba já 
imunizou con-
tra a Covid-19 
79,85% da cha-
mada “popula-
ção vacinável”, 
formada por 
pessoas com 
idade acima 
de 5 anos

 
Mantendo o compromis-

so de manter a licitude e qua-
lidade na aplicação de doses 
contra a Covid-19 na Paraíba, 
o Ministério Público Federal 
(MPF), por meio da procura-
dora regional dos Direitos do 
Cidadão, Janaína Andrade, e 
a Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), através do secretá-
rio executivo Daniel Beltram-
mi, estiveram no município 
de Lucena, ontem, acompa-
nhando a vacinação de crian-
ças que haviam recebido, em 
janeiro, imunizantes vencidos 
ou de adultos.

Após a constatação de apli-
cação inadequada de imuni-
zantes, a SES anunciou a reto-
mada da vacinação no dia 24 
de janeiro. Seguindo os proto-
colos de fiscalização, a procu-
radora regional dos Direitos 
do Cidadão, Janaina Andra-
de, avaliou o processo de vaci-
nação na cidade de forma po-
sitiva desde a retomada.

“A avaliação foi muito po-
sitiva sendo pelo envolvimen-
to da sociedade, das mães tra-
zendo os filhos para vacinar, 
seja pelas crianças que foram 
vacinadas inadequadamente, 
como as crianças que começa-
ram o ciclo vacinal nesse dia”, 
afirmou.

A procuradora ressaltou 

SES fiscaliza revacinação em Lucena

PB tem 5.645 novos casos
Foram confirmados ontem 

mais 5.645 casos de Covid-19 
na Paraíba. É o que revela o bo-
letim divulgado pela Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), 
que indica que 99,45% deste to-
tal são ocorrências leves. Des-
de o início da pandemia o Es-
tado já registrou 528.173 casos 
registrados da doença, que es-
tão distribuídos por todos os 
223 municípios. Também fo-
ram registradas mais 23 mor-
tes provocadas pela doença, 
sendo que 11 delas ocorridas 
no período de 24 horas entre a 
terça-feira e ontem. Com isso, 
o estado totaliza 9.871 óbitos.

Com relação à testagem da 
população, foram aplicados 
1.371.163 testes para diagnós-
tico da Covid-19. O boletim da 
SES registra ainda um total de 
384.359 pacientes recuperados 
da doença.

Todos os 223 municípios 

paraibanos registraram mor-
tes por Covid-19. Os óbitos di-
vulgados no boletim de on-
tem ocorreram entre os dias 28 
de janeiro e ontem, sendo oito 
em residência e os demais em 
hospitais públicos. As vítimas 
são oito homens e 15 mulheres, 
com idades entre 48 e 101 anos. 

Ocupação de leitos
A ocupação total de leitos 

de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico), em todo o Estado, 
é de 59%. Fazendo um recorte 
apenas dos leitos de UTI para 
adultos na Região Metropo-
litana de João Pessoa, a taxa 
de ocupação chega a 88%. Em 
Campina Grande, estão ocu-
pados 48% dos leitos de UTI 
adulto e no Sertão, 56% dos 
leitos de UTI para adultos. Ao 
todo 433 pacientes estão inter-
nos nas unidades de referên-
cia pra Covid-19.

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

ainda os resultados da bus-
ca ativa realizada pelo muni-
cípio em parceria com a SES. 
“Houve também, por parte da 
Secretaria de Estado da Saú-
de, com apoio do município 
de Lucena, o início da busca 
ativa. Ou seja, aquelas mães 
que não tiveram a segurança 
de trazer os seus filhos para 
se vacinar foram procuradas 
nas suas residências. E elas 
vieram, após toda a exposição 
e esclarecimento da seguran-
ça da vacina”, destacou a pro-
curadora.

Entre os resultados da 
busca ativa, apenas uma 
criança não pôde ser vacina-
da por apresentar sintomas 
gripais. Um período de 15 
dias, em caso de teste negati-
vo para Covid-19, deverá ser 
respeitado antes do recebi-
mento da primeira dose dos 
imunizantes. 

O Estado continuará, ain-
da, realizando a vacinação 
pediátrica de forma direta 

no município de Lucena por 
mais duas semanas. Janaína 
Andrade esclarece que, após 
o prazo, a secretaria muni-
cipal assume o programa 
de imunização e reitera que 
a prefeitura acatou pedidos 
do MPF.

“Lucena acatou o pedido 
do Ministério Público e fará 
dois ‘Dias D’ de vacinação pe-
diátrica, um na zona rural e 
outro na zona urbana. E tam-
bém lançará o ‘Dia D’ de va-
cinação ampla. Aqueles pais 
que não estavam hoje em Lu-
cena, aproveitem esses ‘Dias 
D’ e vacinem seus filhos. Os 
adultos também, façam a sua 
primeira, segunda, ou tercei-
ra dose de reforço. As esta-
tísticas estão aí. As pessoas 
que ficam internadas ou com 
agravamento do quadro de 
saúde são pessoas que não 
têm o ciclo vacinal completo. 
A vacina, além de ser um di-
reito de todos, é um dever in-
dividual e coletivo”, informou 
a procuradora

Desde o relato sobre a va-
cinação inapropriada, ocor-
rida em dezembro de 2021 e 
início de janeiro de 2022, com 
doses de adultos em crianças, 
a PRDC apura a inobservân-
cia dos protocolos de opera-
cionalização da imunização 
do público infantil em uma 
única unidade de saúde do 
município.

Foto: Roberto Guedes

Foram aplicados 1.371.163 testes para diagnóstico da 

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Foto: Marcus Antonius/Arquivo
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Defesa Civil 
faz limpeza 
de áreas do 
Rio Jaguaribe

A Coordenadoria Mu-
nicipal de Proteção e De-
fesa Civil (Compdec/JP) 
dá seguimento ao cro-
nograma de limpeza nos 
rios e áreas ribeirinhas 
da capital. Atualmente, 
as equipes da Compdec 
estão atuando nas comu-
nidades Hildon Bandei-
ra/São Rafael, na Tito Sil-
va e no Bairro São José 
fazendo o serviço de lim-
peza e desassoreamento 
do Rio Jaguaribe.

Segundo o coordena-
dor da Defesa Civil, Kel-
son Chaves, as ações da 
Coordenadoria nos rios 
da capital são feitas du-
rante todo o ano. “A Defe-
sa Civil trabalha diutur-
namente para assegurar 
o bem-estar de toda a po-
pulação pessoense. Esse 
trabalho de desassorea-
mento e limpeza dos rios 
é uma ação permanente 
que fazemos em parce-
ria com outras secreta-
rias para evitar desastres 
nas comunidades ribeiri-
nhas”, afirma.

 
Balanço
No ano passado, den-

tre outras ações a Defesa 
Civil emitiu 250 Relató-
rios Técnicos, fez a lim-
peza e desassoreamento 
de mais de 22 quilôme-
tros (km) de extensão de 
rios urbanos e cerca de 
51.500 metros quadra-
dos (m²) de área de lagos 
e lagoas, além da draga-
gem dos rios urbanos, 
com retirada de cerca de 
1.500 toneladas de rejei-
tos e vegetação aquáti-
ca, e o monitoramento de 
100 pontos de alagamen-
tos na capital.

 Ações  i nteg radas  
As ações coordenadas 
pela Defesa Civil Muni-
cipal integram diferentes 
áreas e contam com o su-
porte de diversas secre-
tarias municipais, como 
Desenvolvimento Social 
(Sedes); Infraestrutura 
(Seinfra); Meio Ambien-
te (Semam); Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb) e 
Autarquia Especial Mu-
nicipal de Limpeza Ur-
bana (Emlur). Outros 
órgãos podem ser acio-
nados de acordo com o 
plano de ação.

A Defesa Civil está 
presente em todas as 
ações de proteção e assis-
tência às comunidades, 
especialmente nos pe-
ríodos de maior intensi-
dade de chuvas, e realiza 
visitas e vistorias perió-
dicas nos locais de risco 
que monitora, oferecen-
do os encaminhamentos 
necessários, que condu-
zam aos benefícios dos 
programas sociais do go-
verno. 

O sistema funciona 
24 horas e em caso de 
ocorrência a população 
deve ligar para os nú-
meros 0800-285-9020 e 
9.8831-6885.

Inscritos
No total, 95.442 
candidatos se 

inscreveram para 
disputar as vagas 

com salários 
que variam entre 

R$ 3.726,73 e 
R$ 12.769,80

Exames do concurso vão ocorrer normalmente para todos os cargos, conforme o cronograma do edital

Provas serão realizadas no domingo
pOlícIA cIvIl

Ítalo Arruda 
Especial para A União

 As provas do concur-
so da Polícia Civil da Pa-
raíba vão acontecer nor-
malmente para todos os 
cargos, conforme o cro-
nograma estabelecido no 
edital, com aplicação dos 
exames nos próximos do-
mingos, dias 13 e 20 de fe-
vereiro. 

De acordo com informa-
ções da assessoria de co-
municação da Polícia Civil, 
foram homologadas 95.442 
inscrições. Os candidatos 
vão concorrer ao total de 
1,4 mil vagas oferecidas 
entre cargos de níveis mé-
dio e superior. Segundo o 
edital, o salário de menor 
valor é de R$ 3.726,73 e o 
de maior valor chega a R$ 
12.769,80.

Há vagas para os car-
gos de delegado, escrivão, 
agente de investigação, pe-
rito oficial criminal, perito 
oficial médico-legal, perito 
oficial odonto-legal, perito 
oficial químico-geral, téc-
nico em perícia, papilosco-
pista e necrotomista.

Neste domingo serão 
aplicadas provas para os 
cargos de delegado e peri-
tos. Os exames para os de-
mais cargos serão realiza-
dos no dia 20. As provas 
acontecerão nas cidades de 
João Pessoa e Região Me-
tropolitana, além de Cam-
pina Grande. 

O delegado Hugo Luce-
na, representante da Polí-
cia Civil na comissão or-
ganizadora do concurso, 
afirma que não será di-

Após a realização da fase 
recursal da Perícia Médica, 
ocorrida na última sexta-fei-
ra (4), a Fundação PBSaúde di-
vulgou, nessa terça-feira (8), 
o resultado definitivo para os 
participantes que realizaram 
a avaliação por meio da junta 
médica, na condição de Pes-
soa Com Deficiência (PCD), as-
sim como para a candidata em 
cumprimento de decisão judi-
cial. Os interessados podem 
conferir o resultado no Diário 
Oficial do Estado (DOE), no site 
da Fundação (www.pbsaude.
pb.gov.br) e da organizadora 
do concurso, a Vunesp (www.
vunesp.com.br/PBSA2101).

 Com a conclusão da etapa 
dos PCDs, o diretor adminis-
trativo da PBSaúde, Girlando 
Gomes, anunciou que o prazo 
para as convocações será ain-
da esta semana. “Temos traba-
lhado para que ocorra o quanto 
antes, e assim possamos incor-
porar os aprovados de forma 
gradativa ao serviço de saú-
de, no Hospital Metropolitano. 
Até sexta-feira, dia 11, homolo-
garemos o concurso, e publica-
remos no DOE o edital de con-
vocação”, afirmou.

 O diretor acrescentou ain-
da que no edital de convocação, 
a ser publicado em breve, esta-
rão dispostas as informações 

pertinentes à etapa de admis-
são, mas a PBSaúde já dispo-
nibilizou no site a lista dos do-
cumentos necessários a serem 
apresentados pelos convoca-
dos, visando a preparação dos 
candidatos.

PBSaúde anuncia data para convocações

vulgada uma lista públi-
ca com os locais de prova 
por questões de segurança. 
Segundo ele, esta informa-
ção “será exclusivamente 
do candidato, que, por sua 
vez, deverá acessar o site 
da Cebraspe e informar os 
dados necessários’’.

O Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região (TRF-5) 
derrubou, ontem, a limi-
nar que havia suspendi-
do a aplicação dos exames 
para os cargos de perito 
oficial químico-legal das 
áreas geral e química. 

Em nota, a Polícia Civil 
informou que a decisão do 
TRF-5 levou em considera-
ção “a medida judicial ma-
nejada pela Procuradoria-
Geral do Estado” e que as 
provas, previamente pro-
gramadas, “serão devida-
mente aplicadas para to-
dos os candidatos”.

Considerada um problema 
que incomoda pessoas de vá-
rias idades, a tosse é apenas o 
sintoma de alguma complica-
ção nas vias aéreas, pulmões. 
Ela é parte de um processo 
irritativo e pode se apresen-
tar nas formas seca (aparente-
mente sem secreção/catarro) 
e produtiva (secreção é facil-
mente identificada). De acor-
do com o pneumologista Se-
bastião Costa, a tosse crônica 
pode representar uma doença 
mais grave, como a tuberculo-
se, o câncer de pulmão, a bron-
quectasia ou a bronquite crôni-
ca, relacionada ao tabagismo.

Asma, bronquite, pneu-
monia, Covid-19 e várias sín-
dromes gripais podem estar 
acompanhadas de tosse, já que 
ela é um sintoma comum em 
uma série de doenças. “A tu-
berculose, o câncer, pneumo-
nia, a bronquectasia e a bron-
quite crônica do tabagismo são 
doenças que apresentam tosse 
crônica”, esclareceu o médico. 

Ele acrescenta que existem 
outras tosses crônicas que, em-
bora não sejam muito graves, 
incomodam os pacientes, a 
exemplo das provocadas por 
doenças como sinusite, a tosse 
variante de asma e a tosse do 
refluxo gastroesofágico. Nesse 
último caso, não está relacio-
nado ao pulmão, mas sim ao 
retorno involuntário e repeti-
tivo daquilo que está no estô-
mago para o esôfago. 

Conforme o especialista, 
a tosse tem várias causas di-

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

A tosse é um 
sintoma comum 
de uma série de 
doenças, como 
asma, bronquite, 
pneumonia e 
Covid-19

sAúdE

Concurso da Polícia Civil da Paraíba oferece 1,4 mil vagas para cargos de níveis médio e 

Foto: Roberto Guedes

Através do QR code, 
acesse o link com a lista da 
documentação necessária

ferentes e pode, assim, ser o 
sintoma de diversas doenças, 
sendo as mais comuns a gripe, 
resfriado e alergia. Ele explica 
que existe a tosse aguda, a tos-
se subaguda e a tosse crônica.  
A primeira dura até quatro se-
manas e, na rotina, pode ser 
melhor representada pelas vi-
roses e infecções bacterianas.

Nesse sentido, o médico 
lembra que algumas medica-
ções para pressão alta, prin-
cipalmente o Captopril, tam-
bém estão atreladas a essa 
tosse aguda. “A tosse seca é 
um efeito colateral muito fre-
quente desse medicamento”, 
pontuou. 

A tosse subaguda, por sua 
vez, prolonga-se por até seis se-
manas e geralmente é chamada 
de tosse pós-infecção, ou seja: a 
virose ou infecção bacteriana 
vão embora, mas fica a tosse.

A partir de oito semanas, a 
tosse é a crônica. Nesse caso, 
Sebastião Costa observa que 
três patologias estão muito re-
lacionadas e são as principais 
representantes: a sinusite (a 
mais frequente delas), a tosse 
variante de asma (sem o can-
saço, só a tosse) e o refluxo gas-
tresofágico.

O pneumologista aler-
ta que é preciso estar aten-
to à chegada desta tosse e de 
sua duração, pois se ela du-
rar mais do que três semanas, 
pode ser que esteja evoluindo 
de um quadro agudo para o 
crônico. Porém, ela pode não 
necessariamente significar 
um problema sério, mas algo 
errado na rotina da pessoa, 
como casas com muita poei-

ra, produtos de limpeza, per-
fumes e incensos com odores 
muito fortes. 

Esses itens contribuem 
para a irritação das vias 
aéreas e podem gerar ata-
ques de tosse. Fumaça, 
gases, uso de tabaco ou 
engolir alimentos e lí-
quidos de forma incor-
reta também são prejudi-
ciais e podem provocar o 
problema. 

Quando a tosse é per-
sistente ou vem com muito 
catarro pode ser sinal de al-
gum problema mais gra-
ve. O ideal é procurar 
um médico para fazer 
o diagnóstico da doen-
ça o mais rápido possí-
vel, já que o tratamento 
varia conforme o que 
for detectado pela ava-
liação médica.

Por isso, o pacien-
te não deve tomar 
remédios por con-
ta própria (caseiros 
ou comprados em 
farmácias), prin-
cipalmente por 
mais de três 
s e m a n a s , 
já que isso 
pode agra-
var o pro-
blema ou 
disfa rça r 
algo mais 
sério. Mas, 
ele precisa to-
mar bastante 
água, seguir o tra-
tamento corretamente e man-
ter os ambientes limpos e com 
ventilação adequada. 

Tosse constante é sintoma de complicações respiratórias

Fo
to

: P
ix

ab
ay



Operação descobriu que inscritos para o cargo de agente de investigação tinham mandados expedidos pela justiça 

Candidatos presos antes das provas
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Paraíba

A Polícia Civil prendeu 
na manhã de ontem dois ho-
mens, de 31 e 40 anos inscri-
tos no concurso público em 
andamento na instituição. 
Ambos tinham mandados 
de prisão expedidos em seus 
nomes, sendo um por crime 
de lesão corporal grave e o 
outro referente a crime de 
trânsito, sendo levados para 
a Central de Polícia. As pro-
vas estão marcadas para os 
dia 13 e 20 deste mês.

As prisões aconteceram 
nos bairros Aeroclube e Ban-
cários, em João Pessoa, e fa-
zem parte da operação de-
nominada de Fase 1, que tem 
como foco exclusivo de rea-
lizar levantamento dos an-
tecedentes criminais dos 
inscritos para o concurso. 
A operação foi comanda-
da pelo delegado João Pau-
lo Amazonas, da Delegacia 
de Crimes contra o Patrimô-
nio (DCCPAT).

O delegado informou que 
está sendo realizada uma 
verdadeira ‘varredura’ em 
todo o processo do concur-
so, para evitar que pessoas 
contraindicadas ingressem 
na corporação. “O grande 
foco das operações, na ver-

dade, são eventuais fraudes 
no decorrer das etapas do 
certame, mas nada passa-
rá despercebido. Hoje, por 
exemplo, já identificamos e 
prendemos esses dois inscri-
tos com mandados de prisão 

em aberto”, disse o delegado.  
Nessas operações espe-

cíficas, a Polícia Civil desti-
nou equipes de investigado-
res exclusivamente para este 
fim. “Faremos esse trabalho 
até o último dia de provas 

e, caso necessário, estende-
remos a operação durante 
o prazo que entendermos 
pertinente”, completou João 
Paulo.  

No último concurso da 
Polícia Civil da Paraíba rea-

lizado em 2018 cerca de dez 
por cento dos candidatos fo-
ram eliminados com base em 
investigações. Esse grupo já 
estava participando do cur-
so na academia quando tive-
ram que deixar a instituição.

Um dos presos pela Polí-
cia Militar após assalto a uma 
loja de joias no Shopping Ma-
naíra, em João Pessoa, está 
internado em estado grave 
no Hospital de Emergência 
e Trauma da capital. Hebert 
Oliveira de Souza, 27 anos, 
foi baleado durante troca de 
tiros com os policiais. O ou-
tro preso, de 33 anos, foi au-
tuado em flagrante na Cen-
tral de Polícia pelo delegado 
Diego Beltrão, da Draco. 

No levantamento crimi-
nal realizado pela polícia, 
Hebert Oliveira responde 
a seis processos com man-
dados de prisão em aber-
to no estado do Rio Grande 
do Norte por roubos, por-
te ilegal de arma, recepta-
ção e adulteração de veículo, 
enquanto que o outro de 33 
anos já tinha passagem pela 
polícia por roubo. 

O assalto à joalheria no 
Shopping Manaíra aconte-
ceu no começo da tarde de 
terça-feira (8), em João Pes-
soa. Após perseguição e tro-
ca de tiros os policiais mili-
tares recuperaram com os 
suspeitos todas as joias rou-
badas e ainda apreenderam 
uma pistola, uma moto e o 
carregador de uma metra-
lhadora. 

A fuga dos suspeitos foi 
frustrada pela guarnição do 
comandante do 1º Batalhão, 

tenente-coronel Cristovão 
Lucas, quando passava pelo 
local e viu os criminosos su-
bindo na moto, após o assal-
to. Houve troca de tiros e per-
seguição, que terminou com 
a dupla presa, numa rua, sem 
saída próxima ao shopping. 
Outros dois comparsas dos 
acusados conseguiram fu-
gir. A polícia acredita que 
a dupla tenha participação 
em outros assaltos em João 
Pessoa.

Cristovão Lucas revelou 
que o assaltante que se en-
contra internado está para-
plégico “Ele não está com 
movimentos nas partes in-
feriores. O baleado foi o que 
distraiu as funcionárias mos-
trando fotos de joias, acres-
centou”. Os assaltantes infor-
maram à polícia que residem 
no bairro de Beberibe, em Re-
cife (PE).

O que chamou a atenção 
durante a ação policial foi a 
atitude de um jardineiro  que 
foi preso, nas proximidades 
do shopping, poucas horas 
depois do assalto. O homem 
aproveitou o tumulto e pe-
gou a arma de um dos assal-
tantes e colocou na cintura. 
No local os policiais apreen-
deram duas armas e um saco 
cheio de joias abandonado no 
local. Antes, a polícia só ti-
nha apreendido o saco e uma 
das armas. 

O homem identifica-
do por Antônio Cassiano 
da Silva, de 41 anos, mor-
reu na manhã de ontem 
no Hospital de Emergên-
cia e Trauma de Campi-
na Grande. Ele foi vítima 
de agressão a pauladas na 
zona rural de Lagoa Seca, 
na Região Metropolitana 
de Campina Grande, na 
mesma região onde teria 
esfaqueado a sua ex-com-
panheira Rosemary Patrí-
cio, de 43 anos, que conti-
nua internada no Trauma 
campinense, mas segun-
do boletim médico o esta-
do de saúde dela é estável 
e não corre risco de morte.

A agressão contra a mu-
lher aconteceu na segun-
da-feira (7). Ela teria so-
frido cerca de dez golpes 
desferidos pelo ex-compa-
nheiro, Antônio Cassiano, 
que fugiu e no dia seguin-
te resolveu voltar ao local 
do crime. Moradores da lo-
calidade com vingança se-
guraram o agressor que foi 
violentamente espancado.

O médico Anderson 
Bidô, do Trauma, disse que 
o homem teria dado entra-
da no hospital apresentan-
do afundamento do crânio 
com lesão cerebral irrever-
sível. Ele acrescentou que a 
mulher, Rosemary passou 
por cirurgia e se encontra 
numa enfermaria em re-
cuperação.

vingança
Agressor da 
ex-mulher 
morre no 
hospital

shoPPing

Assaltante está no Trauma 
e estado de saúde é grave

Dois irmãos investiga-
dos pela Polícia Civil como 
suspeitos de tentarem ma-
tar um morador no municí-
pio de Riacho de Santo An-
tônio foram presos na tarde 
de terça-feira (8). O crime 
aconteceu no dia 15 do mês 
passado. A prisão foi reali-
zada por agentes do Núcleo 
de Homicídios de Queima-
das e policiais da 11ª Dele-
gacia Seccional, sob o co-
mando da delegada Nercília 
Dantas.

Segundo a delegada, a ví-
tima estava em casa quando 
foi surpreendida com a che-
gada de homens armados, 
no entanto, como não con-
seguiram entrar no imóvel 
a dupla resolveu atear fogo 
no carro da vítima. “Nós 
procedemos com as inves-
tigações e identificamos es-
sas pessoas, requerendo na 
justiça os mandados de pri-
são, que foram concedidos 
e devidamente cumpridos 
por nossas equipes”, disse a 
delegada.

Os irmãos foram presos 
nas cidades de Campina 
Grande e Riacho de Santo 
Antônio. Eles já foram en-
caminhados a uma unida-
de prisional.

invasão
Irmãos são 
apontados 
como autores 
de incêndio

Foto: Ascom/PMPB

Foto: Ascom/PCPB

Uma arma e várias joias, além de dinheiro, foram 
apreendidos após o assalto numa loja do Manaíra Shopping

Com o casal, os policiais civis apreenderam vários produtos roubados dos estabeleci-

Os dois inscritos foram localizados em suas residências, nos bairros do Aeroporto e Bancários, em João Pessoa
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A Polícia Civil da Pa-
raíba prendeu nessa terça-
feira (8), um casal suspeito 
de compor uma organiza-
ção criminosa acusada de 
invadir empresas de ele-
trodomésticos no estado 
e furtar vários objetos. A 
ação foi realizada por po-
liciais civis de grupos es-
peciais das delegacias de 
Esperança e Solânea. Se-
gundo o delegado Cristia-
no Santana, no sábado (5) 
o grupo criminoso inva-
diu uma loja em Solânea. 

Na segunda-feira, 
o alvo dos assaltantes 
foi um estabelecimento 
em Esperança, e inicia-
da as investigações sen-
do identificado dois sus-

peitos de envolvimento 
nos crimes. “Eles furta-
ram vários eletrodomés-
ticos, como aparelhos de 
TV, ventiladores, liquidi-
ficadores, gelaguas, den-
tre outros. Temos infor-
mações de que, somente 
em uma empresa, o pre-
juízo passa de R$ 100 mil”, 
disse Cristiano.

Com o casal, foram 
apreendidos dois revól-
veres, munições e diver-
sos pinos contendo cocaí-
na. Furadeiras industriais 
utilizadas nos arromba-
mentos também foram 
apreendidas. Outros três 
membros da quadrilha 
já foram identificados. 
“Uma parte deles reside 

em Esperança”, acrescen-
tou. Vários eletrodomés-
ticos foram recuperados 
pela polícia e devolvidos 
ao representante de uma 
das lojas. Já o material re-
lacionado à prática dos 
crimes será submetido a 
exames periciais e enca-
minhado à justiça.

“O gerente da loja vio-
lada em Solânea compa-
receu à delegacia e con-
firmou que os produtos 
apreendidos são, mesmo, 
daquele estabelecimen-
to. Estamos investigando 
se entre os equipamentos 
recuperados constam ob-
jetos pertencentes à loja 
de Esperança”, concluiu 
Santana.

Casal é apontado como membro 
de grupo que arrombava lojas

ElEtrodomésticos
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Desde o início da pande-
mia da Covid-19, em 2020, cres-
ce o número de matrículas na 
rede municipal de ensino de 
alunos egressos de escolas 
particulares. Em 2021, a rede 
pública de João Pessoa regis-
trou 10 mil alunos a mais no 
ensino infantil e fundamen-
tal, vindos de escolas priva-
das. A estimativa da Secreta-
ria de Educação e Cultura de 
João Pessoa (Sedec) é de que 
esse número seja ainda maior 
em 2022 - o levantamento ain-
da não foi concluído, pois de-
pende das escolas finalizarem 
seus bancos de dados.

A cidade de João Pessoa 
possui 100 unidades escola-
res e aproximadamente 1.600 
professores efetivos. De acor-
do com a assessoria de comu-
nicação da Sedec, mais de 70 
mil alunos já estão matricula-
dos para o ano letivo 2022. A 
rede municipal de ensino da 
capital iniciou as suas ativida-
des, ontem, nas modalidades 
presencial e remota, depen-
dendo do nível escolar. 

Segundo a diretora da  Es-
cola Municipal de Educação 
Infantil e Ensino Fundamen-
tal Monteiro Lobato, localiza-
da no bairro Costa e Silva, Ana  
Cesariana Oliveira, a pande-
mia provocou uma queda 
considerável nos empregos e 
muitos tiveram que ficar em 
casa, dificultando as condições 
econômicas. “Nessa escola, há 
pessoas com nível socioeconô-
mico de baixa renda e de clas-
se média. Entre as pessoas de 
classe média, os salários foram 
reduzidos, outras perderam o 
emprego e muitas tiveram que 
ficar em casa. Isso  tudo contri-
buiu para que os pais tirassem 
seus filhos das escolas particu-
lares e colocassem nas munici-
pais”, justificou.

A escola possui 439 alu-
nos matriculados para as tur-
mas da pré-escola até o 5º ano 
e em 2022 recebe novos ma-
triculados em todas as séries. 
Dos novos estudantes, aproxi-
madamente 10% são egressos 
do ensino privado. Ela desta-
ca que, além da mensalidade, 
a escola privada apresenta 
despesas extras com mate-
rial escolar e vários eventos 
ao longo do ano. “Tudo isso 
torna a situação complicada, 
principalmente porque mui-
tos pais não têm apenas um 
filho, geralmente são dois ou 
três”, completou. 

Outro ponto citado por ela 
é que a escola pública, ao lon-
go dos anos, vem aperfeiçoan-
do o ensino devido aos pro-
jetos e programas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE), que 
melhoram a qualidade escolar. 

Já a gestora pedagógica da 

Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Duarte da Sil-
veira, localizada no mesmo 
bairro, Marqueline de Andra-
de, ressalta que a maioria dos 
novos alunos era matricula-
da em outras escolas da rede 
municipal, mas também cres-
ce a procura dos estudantes 
transferidos dos colégios par-
ticulares. 

A escola tem 516 alunos 
matriculados para 2022, em to-
das as turmas do Fundamen-
tal II (6º ao 9º ano) e Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA). 
Conforme a diretora, com o 
retorno das aulas presenciais, 
a expectativa é que as turmas 
de EJA sejam as mais procu-
radas. No entanto, até agora a 
maior parte dos novatos é do 
sexto ano. 

Ela adianta que mais de 
90% são alunos da rede muni-
cipal vindos preferencialmen-
te das escolas Ernany Sátiro e 
Monteiro Lobato, que ficam 
nas proximidades e contem-
plam até o quinto ano do En-
sino Fundamental I. Nos anos 
2020 e 2021, a procura de alu-
nos egressos do ensino priva-
do foi mais expressiva durante 
o período em que o ensino re-
moto foi predominante.

“Quando começou a pan-
demia, tivemos uma grande 
procura de alunos de escolas 
particulares e as aulas foram 
remotas. Em 2021, foi adota-
do o ensino híbrido (presen-
cial e remoto). Nesses casos, 
não houve muita dificuldade 
para os alunos da rede priva-
da se adaptarem, já que fica-
ram mais tempo em casa”, ob-
servou.

Marqueline lembra que 
nos anos anteriores à pande-
mia, quando os pais ficavam 
desempregados e sem condi-
ções de manter os filhos nas 
escolas particulares, a procura 
pelo ensino municipal aumen-
tava, mas sem grandes dificul-
dades de adaptação dos estu-
dantes. “Temos professores 
bastante qualificados no mu-
nicípio. Por isso que os alunos 
novatos na rede pública não 
percebem maiores diferen-
ças. Antigamente, as escolas 
particulares tinham mais es-
trutura, mas hoje as escolas do 
município e do Estado estão 
recebendo muitos investimen-
tos em tecnologia”, compara.

Em 2021, Sedec registrou 10 mil alunos a mais no ensino infantil e fundamental, vindos de escolas privadas

Cresce número de matriculados
Rede pública

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Capital
Mais de 70 mil 
alunos já estão 

matriculados para 
o ano letivo 2022 na 

rede municipal

Segundo a gestora da Es-
cola Duarte da Silveira, Mar-
queli de Andrade, a quanti-
dade atual de profissionais é 
suficiente para atender à de-
manda, pois a escola recebe a 
quantidade limite de alunos 
para que o espaço e os edu-
cadores consigam trabalhar 
da melhor forma. 

Já Ana Oliveira conta que 
uma nova turma foi aberta e 
por isso encaminharam um 
pedido à Secretaria de Edu-
cação pedindo um novo pro-
fessor. Além disso, também 
cresceu a quantidade de es-
tudantes com necessidades 
especiais, o que gerou novos 
pedidos para a contratação de 
cuidadores para esse público.

Aulas presenciais
De acordo com a Sedec, 

nos Centros de Referência de 
Educação Infantil (Creis), as 
ações pedagógicas são pre-
senciais. Já no Ensino Fun-
damental I e II, as atividades 
avançam de forma gradual 
para o modelo presencial, até 
alcançar 100% dos estudan-
tes, meta prevista para março. 

Nos Creis, o retorno pre-
sencial considera a faixa etá-
ria, havendo uma alternância 
de dias para o acolhimento 
das crianças, por etapas. Nes-
sa primeira semana, os espa-
ços recebem as crianças dos 
Berçários I e II e na próxima 
segunda (14) e terça-feira (15), 
os Maternais I e II serão in-

cluídos. A partir do próximo 
dia 16, será a vez de receber as 
crianças do Pré-Escolar I e II. 
Todas as aulas funcionam em 
tempo integral, das 7h às 17h, 
e com a oferta de cinco refei-
ções diárias.

O Ensino Fundamental, 
por sua vez, adota o atendi-
mento remoto entre os dias 
9 e 11 de fevereiro. Nesse pe-
ríodo, os professores da pré
-escola deverão desenvolver 
atividades de interação com 
os responsáveis das crianças 
e apresentar atividades lúdi-
cas para serem feitas em casa.

A secretaria orientou que 
os educadores planejem ativi-
dades para os estudantes que 
ficarão em casa, com aulas re-
motas, podendo utilizar es-
tratégias como formação dos 
grupos de WhatsApp, aber-
tura de salas no Google Meet, 
uso das salas Google e outras 
formas de interação.

Presencialmente parcial 
Entre os dias 14 e 25 de fe-

vereiro, a rede municipal de 
ensino passa a adotar o mo-
delo “presencialmente par-
cial”, quando as turmas de 
pré-escola e dos anos iniciais 
e finais do Ensino Fundamen-
tal recebem grupos de 50% 
de estudantes. A exceção fica 
para  a Educação de Jovens e 
Adultos (EJA).

Para a nova modalidade, 
a secretaria determina que as 
instituições de ensino sigam 

o horário escolar previamen-
te organizado, definido para 
cada componente curricular, 
para o ano letivo de 2022, ga-
rantindo, dessa forma, os dias 
reservados para horários de 
departamento/formação.

Nesse sentido, algumas 
ações podem ser priorizadas 
com o grupo presencial, já 
que a equipe gestora, junta-
mente com os especialistas e 
corpo docente, podem fazer 
um levantamento do núme-
ro de alunos ainda não imu-
nizados. Inclusive, a orienta-
ção da direção dessas escolas 
é que as famílias não enviem 
para o colégio o aluno que es-
teja com sintomas gripais, Co-
vid-19 ou parentes adoecidos.

Nessa primeira semana, 
as escolas adotarão, via web, 
momentos de acolhimento e 
recepção. A partir da próxi-
ma semana, aqueles que fica-
rão em casa, de acordo com o 
revezamento, receberão ativi-
dades para serem entregues 
posteriormente aos professo-
res. Cada escola pode organi-
zar a melhor maneira de fazer 
a divisão de seus alunos, bas-
ta que cada grupo tenha uma 
modalidade de aula em dias 
definidos.  

Vacinação 
De acordo com a Prefei-

tura Municipal de João Pes-
soa (PMJP), o passaporte de 
vacinação contra a Covid-19 
dos alunos apenas será exigi-

do quando a Prefeitura am-
pliar a oferta da vacinas para 
todos os matriculados, com 
exceção daqueles com con-
traindicação comprovada por 
laudo médico.  

Segundo comunicado da 
Sedec, a presencialidade total 
se dará com o avanço da imu-
nização, aproximando-se dos 
100% dos matriculados. Des-
sa forma, a Secretaria Munici-
pal de Saúde iniciou ontem a 
oferta de vacinas contra a Co-
vid-19 para os alunos nas es-
colas da rede municipal, que 
segue até sexta-feira.  

Protocolos de segurança
A Secretaria de Educação 

e Cultura, seguindo as orien-
tações da Secretaria Munici-
pal de Saúde, determinou que 
as escolas da rede reforcem a 
limpeza e higienização dos 
ambientes. 

Mais alunos com necessidades especiais

Bica recebe título de Reserva Biosfera da Mata Atlântica
Reconhecimento

O Parque Zoobotânico 
Arruda Câmara (Bica) rece-
be, amanhã, às 11h, o título 
de Posto Avançado da Reser-
va Biosfera da Mata Atlânti-
ca (PARBMA).

Com otítulo PARBMA, a 
Bica passa a ser reconhecida 
como um local onde são de-
senvolvidos projetos de pre-
servação e recuperação do 
bioma Mata Atlântica, que 
envolvam pesquisa e educa-

ção ambiental. Com o títu-
lo, o Parque Arruda Câmara 
conquista o reconhecimen-
to de que possui um conjun-
to de ecossistemas terres-
tres, remanescentes de Mata 
Atlântica, que contribui para 
a conservação da biodiversi-
dade, pesquisa e promoção 
do desenvolvimento susten-
tável e educação ambiental.

O secretário de Meio Am-
biente, Welison Silveira, des-

tacou que “a Bica é um espa-
ço receptivo à pesquisa sobre 
fauna e flora, com ações de 
educação ambiental junto à 
população, com estudantes, 
além de promovermos o aco-
lhimento de animais vítimas 
de maus-tratos, que são trata-
dos e, quando têm condições, 
devolvidos à natureza. 

A conquista do título 
aconteceu após o parque pas-
sar por um processo de ava-

liação, iniciado em 2021 com 
a visita do conselheiro Bois-
baudran Imperiano, do Con-
selho Nacional da Reserva da 
Biosfera. Na segunda parte da 
avaliação, ocorrida em Forta-
leza, Rodrigo Fagundes, di-
retor da Bica; Thiago Nery, 
chefe de setor de Zoológico; e 
Neide Martins, chefe do setor 
de Botânica, realizaram a ex-
posição e defesa de trabalhos 
feitos no parque.

Passaporte
Só será exigido nas 
escolas quando a 

Prefeitura aumentar 
a oferta de vacinas 
para matriculados 

Fotos: Roberto Guedes

A rede pública de ensino de João Pessoa iniciou suas atividades curriculares, ontem, nas modalidades presencial e 

A diretora Ana Cesariana Oliveira(E) e a gestora pedagógica Marqueline de Andrade(D) comemoraram o início do ano letivo

O parque é um espaço receptivo à pesquisa sobre fauna e flora

Foto: Arquivo/Secom-JP
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CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
DO 5o CINEFORTE:

n QUINTA-FEIRA (DIA 10)
19h - Abertura.
19h30 - Mostra Canhoneira (lançamento nacional)
- ‘Mais que 1000 Palavras’ (fic., Cabedelo-PB, 14min., classificação 
indicativa: 10 anos).
19h50 - Mostra Muralha
- ‘O que Resta’ (fic., Campina Grande-PB, 18min., 12 anos);
- ‘Aqueles que Estamos Esquecendo’ (ani., João Pessoa-PB, 10min, 
livre);
- ‘Remoinho’ (fic., Ingá-PB, 12min., livre).
20h40 - Mostra Baluarte
- ‘Muros da Vida’ (doc., São José dos Campos-SP, 15min., livre);
- ‘Nimbus’ (ani., Recife-PE, 11min., livre);
- ‘Gosta de Poesia?’ (fic., São Paulo-SP, 15min., 12 anos);
- ‘Baia Formosa - Berço do Surf’ (doc., Baia Formosa-RN, 5min., livre)
- ‘Neguinho’ (fic., Nova Iguaçu-RJ, 20min., livre);
- ‘Através dos Sentidos’ (fic., Rio de Janeiro-RJ, 14min., 10 anos);
- ‘Aniversário’ (fic., Rio de Janeiro-RJ, 13min., livre).

n SEXTA-FEIRA (DIA 11)
19h- Mostra Canhoneira
- ‘Por Entre as Muralhas’ (fic., Cabedelo-PB, 9min., 12 anos).
19h30 - Mostra Muralha
- ‘Terra Vermelha’ (fic., Alagoa Grande-PB, 16min., livre);
- ‘Cine Aurélio’ (doc., Toritama-PE/Coremas-PB, 17min., livre);
- ‘Miragem’ (fic., Campina Grande-PB, 16min., 12 anos).
20h30 - Mostra Baluarte
- ‘O Papagaio e a Pipa’ (ani., São Carlos-SP, 7min., livre);
- ‘Florêncio Guerra e Seu Cavalo’ (fic., Porto Alegre-RS, 15min., 14 
anos);
- ‘Dois Riachões: Cacau e Liberdade’ (doc., São Paulo-SP, 10min., livre);
- ‘Narratal de Faz de Contos’ (fic., Curitiba-PR, 14min., livre);
- ‘Stone Heart’ (ani., Manaus-AM, 9min., livre);
- ‘Jardim das Horas’ (fic., Porto Alegre-RS, 19min., livre);
- ‘Augusta e Antonico’ (fic., Curitiba-PR, 15min., 14 anos).

n SÁBADO (DIA 12)
19h - Oficinas.
19h20 - Mostra Especial de Filmes Convidados
- ‘Povo Forte’ (doc., Cabedelo-PB, 23min., livre).
19h50 - Mostra Especial do Júri
- ‘Kamehameha’ (fic., Caratinga-MG, 15min., 10 anos);
- ‘Noite no sítio’ (fic., Caratinga-MG, 14min., livre);
- ‘Umgrito.doc’ (doc., Porto Alegre-RS, 19min., 10 anos).
20h50 - Mostra Especial de Homenagem
- ‘Uma Aventura na Caatinga’ (ani., Aparecida-PB, 12min., livre).
21h10 - Cerimônia de premiação;
22h30 - Encerramento.

Evento terá uma seleção de 
filmes convidados, a exemplo 

do lançamento de ‘Povo Forte’, 
documentário paraibano 
dirigido por Ana Moravi

Fo
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À margem direita da barra do Rio Pa-
raíba, entre os muros do monumento 
histórico com mais de 400 anos de 
criação, o cinema paraibano mostra 

sua força e resistência. Tem início às 19h de hoje 
a 5ª edição do CineForte – Mostra Audiovisual 
de Cabedelo, na Fortaleza de Santa Catarina. 
Durante os três dias do evento de caráter com-
petitivo serão exibidos 27 curtas-metragens 
da Paraíba e de outros 23 Estados brasileiros. 
O evento será híbrido, com entrada permitida 
apenas para produtores e realizadores, mas com 
transmissão ao vivo pelo canal da mostra no 
YouTube (/cinefortecabedelo) e pelo site oficial 
do festival (cineforte.com.br).

Em um cenário dominado por canhões, casa 
de pólvora, capela e prisões, o audiovisual do 
Estado finca sua tela para colocar em cartaz 
produções que têm por principal característica 
promover a formação de público. “A ideia é 
desmistificar a noção que a maioria das pessoas 
tem que o cinema nacional é algo ruim. Por isso, 
a gente sempre busca fazer uma seleção mais 
popular”, afirma o cineasta e roteirista Eduardo 
Moreira, coordenador do festival que contou 
com 400 filmes inscritos. “Normalmente, os fes-
tivais selecionam filmes com características mais 
artísticas, e nós temos a tendência de escolher 
filmes mais ‘da massa’”, analisa ele.

Eduardo Moreira explica que o processo in-
dividual de votação dos jurados através de uma 
plataforma desenvolvida por ele mesmo, que 
também é programador de sistemas, garante 
que não haja uma predominância ou imposição 
por títulos defendidos por apenas um integran-
te do júri. O coordenador também ressalta a 
diversidade de gênero, de cor e de região entre 
os curadores dos filmes como uma garantia da 
pluralidade temática e estilística das produções 
em cartaz no CineForte.

Dividido em seis mostras (confira a progra-
mação completa ao lado), o festival homenageia 
o cineasta e produtor cultural Laércio Ferreira 
Filho, da cidade de Aparecida (PB), de quem será 
exibido a animação Uma Aventura na Caatinga 
(2017). A programação abre espaço também para 
dois filmes produzidos na cidade de Cabedelo 
na Mostra Canhoneira: Mais que 1000 palavras, 

e o suspense cômico de Por Entre as Muralhas, 
ambos de Eduardo Moreira. Já a Mostra Muralha 
reúne seis obras das demais cidades da Paraíba, 
entre as quais se destaca Remoinho, de Tiago A. 
Neves, que conta com as atrizes Cely Farias e 
Zezita Matos no elenco.

Por sua vez, a Mostra Baluarte exibirá 14 
filmes dos demais estados da federação, entre 
animações, ficções e documentários. Será a 
chance de o público acompanhar a atuação de 
nomes como Werner Schünemann, na produção 
curitibana Augusta e Antonico (de Cesar Felipe 
Pereira, 2020), e do veterano Milton Gonçalves, 
protagonista de Através dos Sentidos, filme ca-
rioca de Gilson Nascimento.

Na Mostra Especial de Filmes Convidados, 
o documentário Povo Forte, de Ana Moravi, terá 
sua pré-estreia no festival. Filmado durante a 
quarta edição do CineForte, a produção busca 
revelar narrativas de personagens que ocupam 
o Forte de Santa Catarina, gestos de resistência 
atemporais e novas perspectivas de fortaleci-
mento da cultura regional, da memória histórica 
e do patrimônio material e imaterial da cidade 
de Cabedelo. As mostras se encerram com três 
sessões especiais do júri, com filmes realizados 
por integrantes da curadoria.

O evento também abrange a realização de 
oficinas de direção cinematográfica e interpre-
tação para cinema, que inclui a realização de 
um curta-metragem. O CineForte é realizado 
anualmente pela Orbe Produções Audiovisuais 
em parceria com a Fundação Fortaleza de Santa 
Catarina, e tem cerimônia de premiação marcada 
seu encerramento, no próximo sábado.

Fortaleza do 
audiovisual
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Através do QR Code 
acima, acesse o canal 
oficial do festival no 

YouTube

Cinema

Em formato híbrido e gratuito, começa hoje a 
5a edição do CineForte, mostra cinematográfica 
no Forte de Santa Catarina, em Cabedelo
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Colunista colaborador

Hoje concluímos a ensaística abordagem 
sobre o poema sinfônico ‘Andrômeda’, 
da compositora francesa Augusta 

Homès (Paris, 1847-1903), autora de grandes 
obras da literatura musical erudita.

Passamos então à parte conclusiva do 
poema, em que a música faz menção ao 
transcurso do tempo, entoada pelas cordas, 
adornada por flautas que trinam cadenciadas, 
evidenciando a inexorável cronologia da vida 
e sua efemeridade.

Completa-se então o ciclo do destino e 
tudo se esvai em delicados harpejos que 
simbolizam o fim de uma etapa. Perseu e sua 
Andrômeda então contemplam na amplitude 
celeste a imensidão cósmica para onde o 
casal se dirige eternizando-se na Constelação 
que os imortaliza com o nome de sua amada. 
Uma conclusão digna de sua importância e 
beleza mítica.

Augusta Holmès, compositora e poetisa 
parisiense tão brilhante que precisou se 
esconder, desde cedo, atrás de um nome 
masculino, como tantas outras mulheres 
sufocadas pela hegemonia masculina, 
sintetiza o Mito de Andrômeda com requintada 
musicalidade nesse poema sinfônico. Autora 
de muitas outras belas músicas e poesias, 
conseguiu ultrapassar as barreiras de seu 
tempo com notável expressividade. Foi 
impedida de estudar no Conservatório de Paris, 
que absurdamente não admitia mulheres, 
mas chegou a ser reconhecida como musicista 
excepcional por Wagner, Saint-Saëns e por 
seu ilustre professor César Franck, além de ter 
a honra de ver três das filhas que teve com o 
poeta Catulle Mendès retratadas em tela por 
Auguste Renoir, em 1888.

Entre suas peças, destacam-se seis poemas 
sinfônicos, óperas, cantatas, obras para 
piano, orquestra de câmara, a ‘Ode Triunfal’ 
para coro de 900 vozes e orquestra com 
300 instrumentos, e a ‘Sinfonia Lutèce’, que 
mereceu de Sain-Saëns o seguinte registro:

“Como as crianças, as mulheres 
desconhecem os obstáculos e sua força de 
vontade quebra todas as barreiras. A senhorita 
Holmès é um exemplo”.

Assim como Augusta, são inúmeras 
personagens da história das Artes e das 
Letras que ainda permanecem injustamente 
pouco conhecidas ou divulgadas. Na música, 
exemplos como Cécile Chaminade, Louise 
Farrenc, Fanny Mendelssohn, Hildegard von 
Bingen, Clara Schumann, Lili Boulanger, e 
muitas outras nivelam-se aos compositores 
homens com igual nível de arte.

O notável livro Sounds and Sweet Airs: the 
Forgotten Women of Classical Music (“Doces 
sons e ares: mulheres esquecidas da música 
clássica”, em tradução livre), da historiadora e 
biógrafa inglesa Anna Beer, repara o assunto 
com enorme justiça.

Há de se imaginar do que as mulheres 
teriam sido capazes se não lhes houvessem 
sufocado e encoberto sublimes talentos 
que desvelariam à humanidade a força 
inspiradora que trazem consigo ao mundo. 
Lamentavelmente inferior à repressão 
inominável de que foram vítimas.

Felizmente, “três andrômedas” se 
perpetuam como música, constelação e 
mitologia. Um trio invencível, como as grandes 
e augustas mulheres.

Germano 
  Romero

Música, mito e 
constelação (III)

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Artigo

‘Espaço Cultural’

Programa de rádio tem entrevista 
com vocalista da Zefirina Bomba

Nunca me cansarei de escrever so-
bre a professora Elizabeth Marinhei-
ro, capítulo de ouro da cultura, da li-
teratura e da inteligência paraibana; 
e o faço movido por dois vetores que, 
conquanto distintos na natureza de 
suas especificidades, interligam-se, 
indeslindavelmente. O primeiro é o 
vetor do reconhecimento, já procla-
mado nacional e internacionalmen-
te, dos sobrantes méritos intelectuais 
da mestra campinense, que a fazem 
arrebatada para a imortalidade. Se o 
homem, no certeiro e filosófico dizer 
do pensador norte-americano Emer-
son, é apenas metade de si mesmo, 
sendo a outra metade, a sua expres-
são, a expressão profissional de Eli-
zabeth Marinheiro é cercada de bri-
lho por todos os lados.

Poliédrica em seu múltiplo ser/fa-
zer público, Elizabeth Marinheiro é 
signo complexo, refratário a herme-
nêuticas reducionistas e unidimen-
sionais. Ao transportar-me à quadra 
cronológica dos anos 1980, revejo-me 
no casarão do Anita Cabral, locali-
zado nas margens do Açude Velho, 
recebendo, nos meus passos intro-
dutórios na vida universitária, das 
mãos da professora campinense, as 
primeiras e decisivas lições de Teo-
ria da Literatura; lições essas que 
me iniciaram nos estudos da arte 
da palavra e selaram o meu perpé-
tuo enamoramento com o profuso e 
desbordante universo da literatura, 
conforme o judicioso dizer do mestre 
português Victor Manuel de Aguiar 
e Silva, em sua monumental Teoria da 
Literatura. Na sala de aula, dentre ou-
tras virtudes exibidas, a docência de 
Elizabeth Marinheiro impressiona-
va pelo admirável consórcio entre a 
solidez doutrinária, a impecabilida-
de do discurso expositivo adotado e 
a irretocabilidade da arrumação di-
dática, traços esses que, correlacio-
nados, compunham um roteiro pe-
dagógico mais que propício para o 
vicejamento de aprendizagens ge-
nuínas e efetivas, a serem experi-
mentadas por quem, mais do que 
meros frequentadores dos bancos es-
colares, eram, verdadeiramente, por-
tadores da sede do saber e da ânsia 
do conhecimento.

Permanentemente atualizada com 
os numerosos e multiplicados cami-
nhos percorridos pela Teoria da Litera-
tura e pela Crítica Literária, Elizabeth 
Marinheiro, sem perder de vista o seu 
sotaque particular, fazia-se acompa-
nhar de Eduardo Portella, Nelly No-
vaes Coelho, Gilberto Mendonça Te-
les, Maria Luiza Ramos, Emil Staiger, 
Kate Hamburger, Fábio Lucas, Ley-

la Perrone-Moisés, dentre tantos ou-
tros que se tornaram nossos compa-
nheiros de viagem: viagem que, nas 
asas da linguagem esteticamente ela-
borada, pousava no coração das mais 
significativas experiências humanas. 
Numa das suas magistrais aulas, en-
quanto dissecava o complexo e filosó-
fico pensamento de Emil Staiger sobre 
os gêneros literários, Elizabeth Mari-
nheiro, diante das minhas recorren-
tes indagações, olhou-me firmemen-
te e disse: “Você vai ser o novo crítico 
de Campina, tem pendores”. Palavras 
essas que me tonificaram e que me 
acompanham até hoje, como um de-
safio perene, como um alvo a ser in-
desviavelmente perseguido, como um 
ideal a ser acalentado vida afora, como 
um irremovível projeto estético e exis-
tencial, urdido num diálogo infindá-
vel com a literatura, que é a pátria da 
liberdade, refúgio do sonho, morada 
da beleza, utopia possível num mun-
do matizado por impossibilidades de 
variada espécie. 

A professora Elizabeth Marinhei-
ro alarga o compasso, amplia as fron-
teiras e se desdobra na ensaísta cate-
gorizada e premiada nacionalmente; 
na pesquisadora atilada e antecipa-
dora de caminhos, sempre embasada 
em seus pronunciamentos balizados 
por sólidos suportes teóricos, mas di-
vorciada da aridez terminológica gla-
cial, antes, impregnados pela calidez 
envolvente de uma escrita densa e su-
mamente metafórica, que sabe que 
“no dinamismo do jogo da verdade 
a crítica é criação”, ensinamento car-
deal da crítica poética postulada por 
Eduardo Portella, mestre baiano de 
quem Elizabeth Marinheiro foi aluna, 
amiga e discípula dotada de invulgar 
competência. Basta compulsarmos as 
páginas de Vozes de uma Voz, Leituras 
Antes e Agora, Crítica sem GPS, dentre 
outros livros, para constatarmos as 
indeléveis marcas de uma ensaísti-
ca aberta, descentrada, pluridimen-
sional em seus espraiados direcio-
namentos. A ensaística de Elizabeth 
Marinheiro sempre se moveu entre 
nobres e plebeus, ao jungir os canô-
nicos àqueles cujas obras ainda estão 
em processo de composição.

Por esse viés, ganha relevo a sua 
pesquisa sobre as diversificadas ver-
tentes da literatura brasileira vigen-
tes na geografia nordestina. Idealis-
ta e visionária, Elizabeth Marinheiro 
notabilizou-se pela mentoria de pro-
jetos altamente exitosos, a exemplo 
dos paradigmáticos Congressos de 
Teoria Literária que Campina Gran-
de protagonizou entre os anos de 1977 
e 1996. Congressos esses que trouxe-

ram para Campina Grande os mais 
abalizados mestres da epistemolo-
gia literária, que, no aludido período, 
faziam da Serra da Borborema, a tri-
buna mundial da reflexão literária. A 
Fundação Artístico-Cultural Manuel 
Bandeira (Facma), a Associação Brasi-
leira de Semiótica Regional da Paraíba 
e a Primeira Seccional PEN da Paraí-
ba apontam para outros caminhos da 
ação superlativamente criadora da ex-
traordinária professora campinense. 
Mas, paralelamente à exímia profis-
sional das letras, ganha relevo a ami-
ga leal, autêntica, que ama a semânti-
ca do conviver; e que sempre apostou 
no outro, dele fazendo o cooperador 
das enormes realizações que não ces-
sam de emanar da sua vitoriosa exis-
tência. Eu mesmo, quando ingressei o 
quadro docente da Universidade Es-
tadual do Nordeste, por meio de con-
curso público, tendo obtido, mercê de 
Deus, aprovação com nota máxima, 
foi decisivo o apoio de Elizabeth Ma-
rinheiro, que, de sua alentada biblio-
teca, me disponibilizou vários livros, 
com os quais pude triunfar num exa-
me repleto de pontos e grandes de-
safios intelectuais. De lá migrei para 
a Universidade Federal de Campina 
Grande, sempre contando com a soli-
dária companhia da mestra e amiga a 
quem tanto prezo.

Portadora de raro senso de organi-
zação, acumpliciado a uma discipli-
na militar no planejamento e execu-
ção das tarefas a que se consagra em 
seu cotidiano, Elizabeth Marinheiro 
transita do “eu” para os “outros” com 
desembaraço e efetivo senso de aco-
lhimento à alteridade. Temos ainda a 
Elizabeth Marinheiro lúdica, moleca, 
como ela mesma tem proclamado ve-
zes sem conta, que faz do humor, não 
raro da ironia mais refinada, a arma 
de combate aos torvelinhos de que a 
vida também é feita. Temos a Eliza-
beth Marinheiro bucólica, que faz da 
Guabiraba com os seus sons e silên-
cios, a tessitura viva de uma existên-
cia que tem no sacrário da nature-
za, o ponto de partida e de chegada 
dos seus colóquios mais profundos 
com o ser da poética e com a poética 
do ser. Cidadã de Campina Grande 
e do mundo, Elizabeth Marinheiro, 
já o proclamou o acadêmico Alber-
to da Costa e Silva, é a grande Dama 
da Literatura, a quem muito admi-
ro; e a quem sou grato por toda a sua 
importância em minha existência. A 
gratidão é um adorno do caráter, e a 
sua ausência, uma deformidade da 
alma. Vida longa, mestra Elizabeth 
Marinheiro, luminoso ícone do Esta-
do da Paraíba!

Um ícone chamado Elizabeth Marinheiro
Imagem: Reprodução

Retrato das filhas de Holmès e Mendès, por Renoir (1888)

O programa Espaço Cultu-
ral de hoje tem uma entrevis-
ta com o cantor, compositor e 
bandleader Ilsom Barros. Edi-
tado e apresentado pelo jor-
nalista Jãmarrí Nogueira, o 
conteúdo vai das 22h à meia-
noite na Rádio Tabajara (105,5 
FM), com transmissão tam-
bém pelo site da emissora.

Na playlist dessa entrevis-
ta, canções feitas durante a 
pandemia. “Foi uma recone-
xão com a forma mais sim-
ples de fazer música. Logo 
eu que vivia arrodeado de 
aparelhagens e distorções”, 
disse Ilsom.

Além da entrevista com 
Ilsom Barros, o programa 
terá músicas de diversos 
nomes da cena paraibana, 
como Yuri Carvalho, Ski-
ter, Gell Venttannia, Lukete, 
Eric, Herbert Vianna, San-
dra Belê e banda Unidade 
Móvel. Também canções de 
Cida Alves, Mira Maya, Sin-
ta a Liga Crew, Chico César 
e Dandara Alves.

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site oficial 

da Rádio Tabajara

n 

Primeiro disco 
da banda 
paraibana ZB 
ficou entre os 
10 melhores 
discos de rock 
da década pela 
MTV, em 2010

Além da Zefirina, Ilsom Barros é vocalista do Pau de Dar em Doido

A edição pode ser ouvi-
da também pelo site oficial 
da Rádio Tabajara (radiota-
bajara.pb.gov.br/radio-ao-
vivo/), e, no dia seguinte à 
apresentação, fica disponí-
vel no canal da Funesc no 
YouTube (/TvFunesc).

Banda premiada
Ilsom Barros é vocalis-

ta das bandas Zefirina Bom-
ba e Pau de Dar em Doido. Já 
são cerca de três décadas de 
trajetória.

Com a Zefirina Bomba, 
criada em 2003, Ilsom lan-
çou o disco Noisecoregroove-
cocoenvenenado. Esse trabalho 

rendeu três clipes na progra-
mação da MTV Brasil e uma 
indicação da banda ao Vídeo 
Music Brasil (VMB) 2007, na 
categoria Aposta MTV, além 
do prêmio Revelação pela 
revista Dynamite e ser lista-
do como um dos 10 melho-
res discos de rock da década 
pela MTV, em 2010.

A experiência com a Pau 
de Dar em Doido é ainda 
mais antiga. O grupo foi cria-
do em 1999 e lançou o single 
‘Cordel’ no ano seguinte. En-
tre EP, single e demo, a banda 
lançou, no ano de 2018, seu 
primeiro disco: Emaranhado, 
com 11 músicas.

Foto: Funesc/Divulgação



Cedo acordei para a vida, vida de camponês 
que conviveu na brisa em período 
chuvoso e com as intempéries do verão. 

No tempo de adolescente, quando as tormentas 
me consumiam em fogo brando, sem saber, 
construía espaços espirituais onde repousaria 
minha cabeça depois de recostado às paredes 
que me agasalharam. Os caminhos foram longos, 
tiveram pedras e espinhos, a todos transpus 
sem perceber. Demorei chegar, mas cheguei 
conduzido pelos ventos da esperança.

Antes do livro chegar às minhas mãos, tinha 
como visão do caminhar as águas dos regos que 
desaguam em pequenos riachos de meu sítio. 
Águas que seguiam por rios maiores até atingir 
o oceano, num caminhar lento, disponível ao 
aguo. A vida da gente é como o curso da água 
que começa na aldeinha e segue até o mar. O 
mar do conhecimento.

Este mar foi a redação de jornais, a biblioteca 
de Nathanael Alves, a Associação Paraibana 
de Imprensa, o Instituto Histórico e Geográfico 
Paraibano, a União Brasileira de Escritores-
Paraíba e a Academia Cabedelense de Ciências, 
Artes e Letras Litorânea, que me acolheram no 
percurso das águas procedentes das vertentes 
de minha terra, que me conduziram pelo 
caminho até o oceano das artes.

O Jornalismo me deu muitas coisas, do 
agasalho para a família ao espaço onde recolhi 
muitas amizades.

Durante o percurso quando chegava o 
vento frio, encostava-me às sombras dos 
galhos, sem entender até hoje as mãos 
estendidas sem que eu formulasse pedido. 
Para prosseguir no meu caminhar, ultrapassei 
rochas lodosas e frias, acompanhado do canto 
mavioso da terra onde nasci, e prossegui 
abanado pelas folhas das palmeiras, 
aspergido pela aragem da madrugada e pela 
ramagem de árvores imaginárias que me 
circundavam com sua sombra.

Chegou um tempo em que atinei para outros 
rumos, evitava os valezinhos lodosos, sem luz 
do sol e nem clarão da lua, afastei os supostos 
amigos que me desviavam para o desfiladeiro 
do copo. Com eles estavam os rios secos, sem 
nenhum barramento para reter a água que 
fertilizaria a paisagem humana. Quando o mar 
agitado impedia navegar, segurava no remo e 
prosseguia em meio às tempestades.

Em alguns trechos da caminhada, houve 
quem puxasse para os lados o curso da 
água, mas encontrei quem desse fulcro para 
minha existência, ajudou a construir pontes 
por onde passar, sem atropelar ninguém, 
o que se porventura tenho praticado, foi 
involuntariamente. Fui buscar no baú da Igreja a 
minha fé que havia guardado.

Passei a escrever como uma forma de viver, 
tornou-se o alimento da alma, um modo de 
conviver com os outros e de ajudar a melhorar a 
sociedade. Isso descobri no terraço e acesso à 
biblioteca de Nathan.

Atuando em múltiplas atividades em 
redações de jornais, acredito conhecer certos 
aspectos dessa profissão, às vezes áspera, 
mas gratificante, pois me deu amigos e o 
agasalho à minha família. Com a imprensa 
livre, todo panorama é favorável a uma vida 
melhor, porque escrever é convidar o outro a 
partilhar de diálogo junto às almas na busca de 
comunhão fraterna.

Escrever é conviver consigo e abrir diálogo 
com os outros, mesmo que esteja distante e 
nem os conhecer. Busca-se no ato de escrever 
a proximidade com a linguagem divina, assim 
como deve ser por meio das artes, da poesia, 
da pintura, da escultura e da música. Homero 
atuou como um repórter e narrando os combates 
entre gregos e troianos, compôs a Ilíada, uma 
obra literária sem retoque, como são Os Sertões, 
Grande Sertão: Veredas, livros de José Lins do 
Rego, alguma coisa de Machado de Assis, de 
Lima Barreto.

Muitos jornalistas de outros lugares e 
daqui, praticaram o Jornalismo de boa feitura, 
atingiram o gênero literário, sem retratar 
fugacidade, mas interpretando o dia a dia de 
sua época, com isso ajudaram na comunicação 
entre as pessoas.

O Jornalismo é o caminho sem desvio para 
se tornar literato, mesmo que com declives e 
córregos para atravessar.

Agora compreendo porque todas as águas 
procuram o mar. Não hesitei atravessar o 
Rubicão.

Crônica 
  Em destaque

Atravessei o
Rubicão

José Nunes - Jornalista
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Colunista colaborador

Uma das maiores escritoras brasi-
leiras, Clarice Lispector (1920-1977) 
vem sendo homenageada ao longo 
do último ano pelo seu centenário de 
nascimento – ela nasceu em 10 de de-
zembro de 1920. Foram peças, lança-
mentos, seminários, debates. 

Nos últimos anos, a Rocco, que edi-
ta a obra de Clarice Lispector, vem re-
lançando os livros da autora com novo 
projeto gráfico e com reproduções de 
telas pintadas pela escritora nas capas. 
E vem, ainda, apresentando novos tí-
tulos aos leitores brasileiros, como vo-
lumes com todas as suas cartas, todos 
os seus contos e todas as crônicas, por 
exemplo. Outra novidade foi o lança-
mento, no fim de 2021, de À Procura da 

Própria Coisa: Uma Biografia de Clarice 
Lispector, de Teresa Montero.

Tem lançamento também para os 
pequenos leitores, como a reedição, 
com novo projeto, seguindo os títu-
los A Mulher Que Matou os Peixes e O 
Mistério do Coelho Pensante, de A Vida 
Íntima de Laura.

Também recentemente, a Global 
publicou De Natura Florum – uma es-
pécie de herbário em prosa, com 24 
verbetes que trazem o olhar da escri-
tora sobre o processo de floração e os 
diferentes tipos de flores.

E quem quiser conhecer uma Cla-
rice diferente, a das colunas femini-
nas publicadas em jornais e revistas, 
pode conferir esses textos em Correio 
Para Mulheres, também no catálogo 
da Rocco.

Ainda na esteira do centenário da escritora, série de livros é relançada

Editoras revisitam obras 
de Clarice Lispector

Literatura

Agência Estado
Imagem: Divulgação

‘De Natura Florum’ é uma espécie 
de herbário em prosa da autora
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EM cartaz
ESTREIA

CASE ComIgo (marry me. EUA. Dir: Kat 
Coiro. Comédia, Romance. 12 anos). Kat Val-
dez (Jennifer Lopez) é uma das mais famosas 
cantoras pops, além disso, ela faz o par mais 
sexy do mundo com seu noivo (Maluma). No 
dia do casamento, Kat descobre que ele esta-
va traindo com sua assistente. Abalada e com 
raiva, ela caba se casando com alguém alea-
tório da plateia (Owen Wilson), arrastado por 
sua filha para a cerimônia. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 8: 13h45 (dub.) - 16h15 (leg.) - 18h45 
(dub.) - 21h15 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 3 (dub.): 16h20 (exceto seg. e ter.) - 21h45 
(exceto seg. e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 
(dub.): 16h20 - 18h30 - 20h40; CINE SERCLA 
SERCLA 5 (dub.): 16h20 - 18h30 - 20h40.

ExoRCISmo SAgRAdo (The Exorcism 
of god. EUA, México, Venezuela. Dir: Alejan-
dro Hidalgo. Terror. 16 anos). Padre (Will Bein-
brink) comete um terrível sacrilégio ao ser pos-
suído durante um ritual de exorcismo. Dezoito 
anos depois, as consequências de seu peca-
do voltam para assombrá-lo e acabam de-
sencadeando uma batalha ainda maior entre 
o bem e o mal. CINÉPOLIS MANAÍRA 6: 14h 
(dub.) - 16h30 (dub.) - 19h (dub.) - 21h (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 15h45 - 
18h15 - 20h45.

moRTE no nIlo (death on the nile. Rei-
no Unido, EUA. Dir: Kenneth Branagh. Sus-
pense. 14 anos). Durante sua viagem de lua 
de mel pelo Rio Nilo, um casal (Gal Gadot e 
Armie Hammer) convidaram os entes mais 
queridos para um cruzeiro. Porém, um passa-
geiro é misteriosamente morto e todos os pas-
sageiros têm motivos para matá-lo. Mas um 
dos convidados, por coincidência, é o mais fa-
moso detetive do mundo, Hércules Poirot (Bra-
nagh), que começa a investigar o caso. CEN-
TERPLEX MAG 2: 15h30 (dub.) - 18h20 (leg.) 
- 21h (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 
14h15 - 17h - 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10  
- VIP (leg.): 15h - 17h45 - 20h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 18h30 (exceto seg.) - 
21h15 (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5: 
15h30 - 18h - 20h30; CINE SERCLA SERCLA 1: 
15h30 - 18h - 20h30.

ConTInUAÇÃo

AS AvEnTURAS dE gUllIvER (gulliver 
Returns. Ucrânia, Chipre. Dir: Ilya Maksimov. 
Animação. Livre). Ao retornar à Lilliput, Gulli-
ver descobre que muita coisa mudou desde a 
sua partida e que os moradores estão enfren-
tando a ameaça de um general com sede de 
vingança. Gulliver é a última esperança para 
salvar a cidade e terá que se esforçar para 
vencer esse desafio gigante. CENTERPLEX 
MAG 3 (dub.): 16h; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2 (dub.): 14h (exceto seg.).

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 Mô-
nica (Alice Braga) em uma festa. Uma curio-
sidade é despertada entre os dois e, apesar 

de não serem parecidos, eles se apaixonam 
perdidamente. CENTERPLEX MAG 4 : 19h.

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 li-
dar com as consequências da sua identidade 
como aracnídeo ter sido revelada pela repor-
tagem do Clarim Diário. Incapaz de separar 
sua vida normal das aventuras de ser um su-
per-herói, Parker pede ao Dr. Estranho (Bene-
dict Cumberbatch) para que todos esqueçam 
sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço 
não sai como planejado. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 4 (dub.): 13h50 - 17h15 - 20h30; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub.): 13h20 (exceto seg. e 
ter.) - 18h45 (exceto seg. e ter.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 6 (dub.): 17h10 - 20h; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.): 17h10 - 20h.

moonfAll - AmEAÇA lUnAR (moon-
fall. EUA. Dir: Roland Emmerich. Ficção Cien-
tífica. 14 anos). Por motivos desconhecidos, a 
Lua sai de sua órbita e passa a se deslocar 
em direção à Terra, podendo causar uma co-
lisão em breve. Uma ex-astrounauta da Nasa 
(Halle Berry) acha que pode resolver essa si-
tuação e impedir que o impacto aconteça, 
mas apenas um de seus colegas (Patrick Wil-
son) acredita nela. CENTERPLEX MAG 3: 
18 (dub.) - 20h45 (leg.);  CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 2 (dub.): 19h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 
- MacroXE: 15h15 (dub.) - 18h15 (dub.) - 21h 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 
14h15 - 17h - 19h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 
(dub.): 17h40 - 20h10; CINE SERCLA SERCLA 
3 (dub.): 17h40 - 20h10.

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 Woods-
boro, um novo assassino se apropria da más-
cara de Ghostface e começa a perseguir um 
grupo de adolescentes para trazer à tona se-
gredos 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 enfren-
tar um novo psicopata. CINÉPOLIS MANAÍRA 
2 (dub.): 21h45.

SIng 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. Anima-
ção. Livre). Na glamourosa cidade de Redsho-
re, Buster Moon e a galera enfrentam seus 
medos, fazem novos amigos e superam seus 
limites em uma jornada para convencer o re-
cluso astro Clay Calloway a subir aos pal-
cos novamente. CENTERPLEX MAG 4 (dub.): 
16h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 13h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 13h15 
(somente sáb. e dom.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 2 (dub.): 15h35; CINE SERCLA SERCLA 
3 (dub.): 15h35.

SpEnCER (EUA, Reino Unido, Alemanha, 
Chile. Dir: Pablo Larrain. Biografia e Drama. 
12 anos). Nos anos 90, Diana (Kristen Ste-
wart) passa o feriado do Natal com a família 
real em Norfolk, Reino Unido. Apesar das be-
bidas, brincadeiras e comidas em que sabe 
o roteiro, esse final de ano vai ser diferente. 
Após rumores de traição, a princesa se vê em 
um impasse quando percebe que o seu casa-
mento com o Príncipe Charles (Jack Farthing) 
não está dando certo. Mesmo com os dois fi-
lhos, ela decide o deixar. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 2 (leg.): 16h45 (exceto sáb. e dom.).

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 Sel-
minha e todo o dinheiro são colocados a pro-
va quando uma estranha aparece do nada e 
coloca o dedo em onde não é dela. Para piorar, 
a estranha tem mesmo nome que Selminha e 
se diz herdeira legitima da fortuna. CENTER-
PLEX MAG 4: 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 
15h45 - 18h - 20h15; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2: 16h (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
4: 16h45 - 18h45 - 20h45; CINE SERCLA SER-
CLA 4: 16h45 - 18h45 - 20h45.

TURmA dA mônICA: lIÇõES (Brasil. Dir: 
Daniel Rezende. Aventura e Comédia. Livre.). 
Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fogem 
da escola. Agora, terão que encarar as suas 
consequências, e elas não serão poucas. Nes-
ta nova jornada, a turma descobrirá o real va-
lor e sentido da palavra amizade. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2: 16h45 (sáb. e dom.).

Foto: Divulgação

Em ‘Morte no Nilo’, Gal Gadot é a anfitriã de um cruzeiro que terá um misterioso assassinato
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Produtores e gestores culturais da PB desaprovam modificações da Lei Federal de Incentivo à Cultura feitas nesta semana

Impactos das mudanças na Rouanet
RepeRcussão

Edital para ocupar Usina Cultural Energisa é lançado
InscRIções

A Fundação Cultural Or-
meu Junqueira Botelho (FOJB) 
lançou o Edital de Ocupação 
não remunerada dos espaços 
culturais da Usina Energisa 
na Paraíba: Galeria Alexandre 
Filho, Sala Vladimir Carvalho, 
Tenda da Música e Área Exter-
na para realização de feiras. 
A ideia é tornar a Usina ainda 
mais acessível para a classe ar-
tística e a população.

As inscrições serão gra-
tuitas e estarão abertas a par-
tir das 10h de hoje, até as 18h 
do dia 11 de março. As pro-
postas deverão ser efetuadas 
por preenchimento do for-
mulário disponível no edital, 
que deve ser enviado para os 
e-mails: comunicacaopb@ener-
gisa.com.br e contato@funda-
caoormeo.org.br.

O edital, 0002/2022, visa 
ocupar os espaços entre os me-
ses de abril a outubro deste 
ano. O resultado produzirá 
um cronograma anual das ati-
vidades que serão realizadas 
nos espaços da Usina Ener-
gisa: exposições, shows, sa-
raus, lançamento de livros, 
oficinas, feiras, cinema, en-
tre outros. As datas disponí-
veis, que devem ser informa-
das no momento da inscrição, 

e todo processo de seleção, es-
tão no edital.

Em caso de dúvidas, as 
mesmas podem ser sanadas 
através dos e-mails: contato@
fundacaoormeo.org.br e comuni-
cacaopb@energisa.com.br.

A Usina Energisa tem uma 
arquitetura secular preser-
vada, com duas Galerias de 
Arte, sala multiuso (auditó-
rio), Museu Interativo (Espaço 
Energia), Café da Usina e um 
palco externo (Tenda da Mú-
sica) capaz de receber even-
tos com público acima de 500 
pessoas. O espaço está situado 
em uma das principais aveni-
das de João Pessoa, no início 
da Epitácio próximo à Praça 
da Independência e Museu 
da Cidade, tornando-se aces-
sível também, ao transporte 
público. A Usina também pos-
sui um amplo estacionamento 
para os visitantes.

O edital vem como uma 
forma de abrir espaço para 
artistas, os quais passam por 
momentos difíceis durante 
esse período de pandemia. 
Além disso, a iniciativa vai 
trazer bons resultados para o 
ano de 2022, como jovens ar-
tistas e uma programação in-
clusiva e diversificada.

Iniciativa visa uma ocupação 
não remunerada dos espaços 
culturais da Usina Energisa, 

em João Pessoa, entre os meses 
de abril e outubro deste ano
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Uma série de modificações 
da Lei Federal de Incentivo à 
Cultura (8.313/91), mais conhe-
cida como Lei Rouanet, conti-
da em uma Instrução Norma-
tiva (IN) publicada na última 
terça-feira (dia 8) pelo Gover-
no Federal, por meio da Se-
cretaria Especial da Cultura, 
do Ministério do Turismo, não 
agradou ao segmento artístico, 
inclusive na Paraíba.

“É mais um golpe na cul-
tura por parte do governo 
Bolsonaro”, disse a produtora 
cultural Nina Rosa, que pre-
vê algumas consequências, a 
exemplo da precarização da 
mão de obra e a redução na 
realização de eventos.

“Essas mudanças são o ca-
minho que o governo Bolsona-
ro tem tomado para o desmonte 
da cultura”, afirmou o multiar-
tista André Morais.

“É mais uma tentativa de fa-
zer a diminuição dos recursos 
para a cultura, que já são par-
cos”, declarou o secretário de 
Estado da Cultura (Secult-PB), 
Damião Ramos Cavalcanti.

No entender de Nina Rosa, 
as modificações deverão im-
pactar, sobretudo, as propos-
tas que venham a ser inscri-
tas por essa nova Instrução 
Normativa, por acreditar que 
os outros projetos já existen-
tes e em andamento seguem 
outra IR. “Acredito que nin-
guém da classe artística será 
favorável a essas mudanças”, 
afirmou a produtora cultural, 
para quem a redução de 50% 
no limite para captação de re-
cursos pela lei, por exemplo, 
poderá contribuir para dimi-
nuir a realização de grandes 
eventos. “Outra medida, que 
é a diminuição de cachês ar-
tísticos em 93%, causará a pre-
carização da mão de obra, com 
a menor contratação de traba-
lhadores, atingindo direta-
mente a cadeia produtiva cul-
tural”, disse ela. 

O secretário de Cultura da 
Paraíba, Damião Ramos Ca-
valcanti, também não concor-
dou com a medida que reduz 
em 50% o limite para captação 
de recursos pela Lei Roua-
net. “Se essa redução fosse 
pensada com o objetivo de 
promover a multiplicação do 
atendimento, para contem-
plar mais proponentes, se-
ria correto, mas essa medida 
é simplesmente para a dimi-
nuição dos recursos”, apon-
tou ele, para quem “o proje-
to tem que ser exato, enxuto, 
para ser cumprido com a se-
riedade com que foi elabora-
do”. Referindo-se à redução 
dos cachês, o gestor conside-
rou como sendo “uma medi-
da drástica, que poderá atin-
gir praticamente a totalidade 
dos artistas”.

Já André Morais analisou 
que as medidas foram escritas 
de “uma forma dúbia, para 
reduzir o espaço da cultura 
no Brasil, em que acontecem 

os questionamentos políticos 
e culturais”. Ele exemplificou 
com a inclusão da arte sacra: 
“Isso pode contemplar vários 
produtos culturais religiosos 
que não podem ser abraçados 
como arte sacra. Não vejo com 
bons olhos. Há o interesse em 
reduzir, enxugar o espaço da 
cultura no país e aí existe o 
não entendimento de como a 
lei funciona em cada Estado. 
Não se pode comparar São 
Paulo, que tem um mercado 
mais forte, com a Paraíba, que 
tem outra dimensão, mas que 
está se fortalecendo. A cultu-
ra é uma roda que, quando se 
movimenta, gera empregos 
diretos e indiretos”.

O regulamento da Lei 
Rouanet, que é considerado 
o principal mecanismo de 
fomento à Cultura no Brasil e 
impulsionador da produção 
das atividades, já havia so-
frido alterações, por meio de 
portaria, em julho de 2021. As 
novas medidas vinham sen-

do anunciadas desde 1º de ja-
neiro passado pelo secretário 
Nacional de Fomento e Incen-
tivo à Cultura, André Por-
ciúncula, em publicações no 
Twitter e o secretário de Cul-
tura, Mario Frias, afirmou 
que a nova Instrução Norma-
tiva objetiva tornar a lei “mais 
justa e popular”.

Entre as novas medidas 
contidas na IN estão as se-
guintes: estabelecimento de 
redução de 50% no limite 
para captação de recursos. 
Para projetos de “tipicidade 
normal”, o teto cai de R$ 1 
milhão para R$ 500 mil. Para 
projetos de “tipicidade sin-
gular”, a exemplo de desfiles 
festivos, eventos literários, 
exposições de artes e festi-
vais, o valor fica limitado a 
R$ 4 milhões. Para aqueles 
de “tipicidade específica” — 
concertos sinfônicos, datas 
comemorativas nacionais, 
educativos e ações de capa-
citação cultural, inclusão da 

pessoa com deficiência, mu-
seus e memória, óperas, pro-
jetos de bienais, projetos de 
internacionalização da cul-
tura brasileira e teatro mu-
sical — o valor máximo fica 
em R$ 6 milhões.

Há, ainda, limite de R$ 10 
mil para o valor destinado ao 
alugueis de teatros, espaços 
e salas de apresentação, ex-
ceção teatros públicos e es-
paços públicos. Outra medi-
da: nos aportes acima de R$ 
1 milhão, o patrocinador fica-
rá obrigado a investir 10% em 
projetos de proponentes que 
não obtiveram patrocínio an-
teriormente, condicionados a 
projetos de capacitação cul-
tural, acervo museológico 
público, patrimônios imate-
riais registrados e patrimô-
nios materiais tombados, e 
de museus e bibliotecas pú-
blicas em regiões com menor 
potencial de captação.

A IN ainda proíbe empre-
sas patrocinadoras de apor-

tarem recursos por mais de 
dois anos consecutivos em 
projetos de um mesmo pro-
ponente, de seus integrantes 
de conselhos e atos constitu-
tivos, salvo planos anuais de 
atividades ligados a setores 
de museus públicos, patri-
mônio material e imaterial 
e ações formativas de cultu-
ra, sob pena de inabilitação 
do proponente. 

O prazo máximo de cap-
tação, com eventuais pror-
rogações, passa a ser até 24 
meses, o que, anteriormente, 
poderia ser realizada em até 
36 meses. A nova Instrução 
Normativa também decreta 
a não possibilidade de execu-
ção do orçamento com altera-
ções nos valores aprovados. 
Ou seja, se antes era possí-
vel aprovar desde valores 
não alterados, o remaneja-
mento entre itens de despesa, 
agora, é preciso permanecer 
com o mesmo orçamento por 
um ano.

“Se essa redução 
fosse pensada 
com o objetivo 
de promover a 
multiplicação 
do atendimento, 
para contemplar 
mais proponentes, 
seria correto, 
mas essa medida 
é simplesmente 
para a diminuição 
dos recursos”

Damião Ramos Cavalcanti

Entre as 
medidas 

aprovadas 
pelo 

presidente 
Bolsonaro 

(E) e o 
secretário  

de Cultura 
Mário Frias 

(D), está a 
diminuição 

de cachês 
artísticos 

em 93%

Foto: Secom-PR
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Depois de uma ampla 
discussão na terça, em uma 
audiência pública, na Co-
missão de Constituição e 
Justiça (CCJ) e no próprio 
plenário da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba, on-
tem, os deputados apro-
varam projeto oriundo do 
Executivo estadual que re-
duz o tempo de promoção e 
ascensão de praças da Polí-
cia Militar e Bombeiro Mi-
litar. A proposta original 
do Governo do Estado so-
freu duas alterações, das 
nove sugeridas, através de 
emendas. O texto agora se-
gue para sanção do gover-
nador João Azevêdo (Ci-
dadania). Ficou decidido, 
ainda, que o Parlamento 
criará uma comissão para 
debater outras demandas 
da categoria.  

João Azevêdo  comen-
tou em suas redes sociais 
sobre a aprovação na As-
sembleia Legislativa do Es-
tado (ALPB), da lei que re-
duz de 10 para sete anos o 
tempo necessário para a 
graduação dos praças da 
Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros Militar.

“Esse projeto foi uma in-
dicação nossa, fruto do diá-
logo com as categorias e faz 

O Projeto de 
Lei aprovado 

ontem diminui 
para sete anos o 

tempo necessário 
para promoção 
e ascensão dos 

Praças, três anos 
a menos do que o 
que previa a Lei 

anteriormente, uma 
reivindicação dos 
policiais militares 

paraibanos

Foto: Marcus Antonius

Deputado Wilson Santiago foi relator especial do projeto de promoção

União
O projeto foi feito a 
centenas de mãos, a 
partir da liderança 

do Governo João 
Azevedo

“Isso 
demonstra o 
perfil de um 
Governo que 
preza pelo 
diálogo

Wilson Filho

Texto segue agora para a sanção do governador João Azevêdo; comissão vai analisar outras reivindicações

Promoção na PM será mais rápida
agora é lei

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

O deputado estadual 
e líder do governo, Wil-
son Filho, participou on-
tem, da sessão ordinária 
da Assembleia Legislati-
va da Paraíba e ressaltou 
a aprovação, por unani-
midade, do Projeto de Lei 
3.556/2022, enviado ao Le-
gislativo pelo Governo do 
Estado, que estabelece mu-
danças nas regras de pro-
moção de praças da Polí-
cia Militar. 

O deputado foi relator 
especial do projeto e des-
tacou que a proposta foi 
construída mediante diá-
logo firmado entre o gover-
no e as forças de seguran-
ça, estando alinhado com 
os interesses dos militares.

Durante a sessão, o lí-
der do governo aprovei-
tou para levar ao plenário 
da Assembleia Legislativa 
a intenção de dar início às 

discussões para implan-
tação do Plano de Cargos 
e Carreira da Polícia Mili-
tar, uma antiga reivindica-
ção da categoria. “O gover-
nador João Azevêdo já deu 
‘carta branca’ para que ini-
ciemos as discussões sobre 
o PCCR. Isso demonstra o 
perfil de um Governo que 
preza pelo diálogo”, desta-
cou Wilson Filho. O Legis-
lativo paraibano também 
criará uma comissão para 
debater demandas da ca-
tegoria.

“A Assembleia Legisla-
tiva deu uma demonstra-
ção que está apoiando a 
luta dos policiais militares 
e a aprovação do projeto, 
com votos dos governistas 
e da oposição, reconhece 
que o governador está no 
caminho certo, escutando 
as reivindicações dos po-
liciais e sempre pensando 

no melhor para a maioria, 
dentro dos limites finan-
ceiros do Estado”, disse 
Wilson.

O projeto de lei aprova-
do nesta quarta-feira esta-
belece a redução do tempo 
de redução do tempo das 
promoções de praças da 
Polícia Militar de 10 para 
7 anos, progressivamente 
de cabo, 3º sargento, 2º sar-
gento e 1º sargento.  

No total, nove emen-
das foram apresentadas ao 
projeto e duas foram aca-
tadas. As emendas tratam 
que o policial militar esteja 
apto a sua promoção quan-
do classificado como com-
portamento ‘Bom’. No tex-
to original, a promoção só 
aconteceria em casos nos 
quais a avaliação constas-
se como ‘Ótima’. O proje-
to seguirá para análise do 
Executivo.

parte do plano da valoriza-
ção dos profissionais da se-
gurança pública. Ele agi-
lizará o fluxo de carreira, 
permitindo que se avance 
de uma patente para outra 
com maior rapidez”, escre-
veu o gestor. 

O projeto de lei apro-
vado ontem diminui de 
10 para sete anos o tem-
po necessário para promo-
ção e ascensão dos praças. 
Pelo texto, as graduações 
de soldado para cabo, de 

cabo para 3º sargento, de 
3º sargento para 2º sargen-
to, de 2º sargento para 1º 
sargento, e de 1º sargento 
para subtenente acontece-
rão dentro do prazo estipu-
lado pelo Governo do Esta-
do, contido no documento.  
No total, serão 35 anos, es-
sas respectivas nomeações 
e ascensões, correspondem 
ao tempo que dura a car-
reira de um praça militar 
na ativa. 

 “Este projeto é fruto do 

diálogo firmado entre o go-
verno e as forças de segu-
rança, estando alinhado 
com os interesses dos mi-
litares. Estabelecendo um 
novo regramento para as 
promoções dos praças, es-
tabelecendo um interstício 
menor, de sete anos, ao con-
trário dos dez nos atuais, 
agilizando com isso o flu-
xo da carreira, permitindo 
que se avance de uma pa-
tente para outra com mais 
rapidez”, diz um trecho, da 

justificativa do Governo, no 
conteúdo do projeto. 

Já para o deputado Ri-
cardo Barbosa (PSB), pre-
sidente da CCJ da Assem-
bleia Legislativa, o projeto 
aprovado é fruto de amplo 
diálogo com a corporação, 
além de representantes le-
gais da categoria. 

“Trata-se de uma luta 
decenária à correção de in-
justiça, de equívocos e de 
erros na condição de po-
lítica salarial de promo-

ção dos policiais milita-
res e bombeiros militares 
do nosso Estado, corrigi-
das majoritariamente pelo 
consenso, pelo equilíbrio 
e pela coragem do gover-
nador João Azevêdo, com 
a participação efetiva das 
lutas das associações inte-
grantes da Polícia Militar. 
Hoje, certamente, é o um 
dia histórico para a Casa 
de Epitácio Pessoa, um dia 
que marcará também a his-
tória da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros”, 
comemorou Ricardo Bar-
bosa.

Para o presidente da 
Casa Epitácio Pessoa, 
Adriano Galdino, todo o 
esforço do governo em dia-
logar com os policiais foi 
válido. 

Foto: ALPB

Líder ressalta aprovação de 
projeto que beneficia policiais

aplausos

Foto: Divulgação
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O alto número de servi-
dores contaminados pela 
Covid-19, na Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa, fez 
a Mesa Diretora da Casa 
adiar o retorno dos traba-
lhos que deveria acontecer 
hoje, para a próxima ter-
ça-feira (15), às 9h. A deci-
são tem como base orienta-
ção feita pela Secretaria de 
Saúde do Município, após 
o trabalho de testagem dos 
profissionais e vereadores 
da Casa. Ao todo, 36 testa-
ram positivo para a doença, 
quase todos assintomáticos. 

As dependências do Le-
gislativo receberão sani-
tização durante o dia de 
hoje e amanhã . O período 
servirá para que parte das 
pessoas que testaram posi-
tivo para a Covid-19 cum-
pram o período de isola-
mento e possam retornar 
ao trabalho na próxima se-
mana. O programa de tes-
tagem teve início no último 
dia 2 de fevereiro. Desde 
então, 249 servidores fo-
ram testados.

O presidente da Câ-
mara de João Pessoa, Di-

nho Dowsley (Avante), de-
monstrou preocupação 
com a situação. Segundo 
ele, por causa do alto nú-
mero de profissionais in-
fectados, tem havido di-
ficuldade para montar as 
escalas de segurança e lim-
peza, por exemplo. Segun-
do a assessoria da Câma-
ra, o total de positivados 
tende a ser maior, porque 
os testados na Câmara fo-
ram os que estavam traba-
lhando presencialmente. 
Os sintomáticos já estavam 
afastados. 

 “Depois do período de 
testagem, nos reunimos e 
decidimos seguir a reco-
mendação da Secretaria de 
Saúde para que tenhamos 
um retorno seguro dos tra-
balhos. O plenário da Câ-
mara de João Pessoa foi pen-
sado para 12 vereadores na 
década de 1970. Atualmente, 
ele abriga 27. Por isso, temos 
que adotar todas as cautelas 
para não espalhar o vírus”, 
disse o presidente da Câma-
ra de João Pessoa, que testou 
positivo para a Covid-19 em 
janeiro.

O retorno dos trabalhos 
na Câmara será aberto na 
terça-feira com a leitura 
da mensagem do prefei-
to Cícero Lucena, na linha 
do que ocorre tradicional-
mente. O objetivo dos ve-
readores, segundo Dinho, 
é imprimir um ritmo de 
trabalho mais intenso nes-
te ano do que foi em 2021, 
quando a Casa bateu recor-
de na aprovação de maté-
rias. Foram mais de 20 mil 
proposições apreciadas pe-
los vereadores da capital 
no ano passado.

Superado
O plenário da 

Câmara de João 
Pessoa foi pensado 
para 12 vereadores 
na década de 1970

Testagem de servidores revela alto número de profissionais contaminados e leva Mesa a cancelar reabertura

Câmara adia a volta dos trabalhos
covid-19

Segundo a assessoria 
da Câmara, o total 
de positivados tende 
a ser maior, porque 
os testados na 
Casa foram os que 
estavam trabalhando 
presencialmente

O Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado reprovou 
as contas do município de 
Prata, com imputação de 
débito ao gestor no valor de 
R$ 409,4 mil, referente a des-
pesas não comprovadas. A 
sessão, que ocorreu ontem, 
aprovou ainda as contas de 
2019 das prefeituras de Sou-
sa e Alhandra, e as de Patos, 
remanescentes de 2016. 

Segundo os autos do tri-
bunal, o ex-prefeito de Prata, 
Antônio Costa Nóbrega, que 
já faleceu, deixou de fazer os 
registros contábeis junto aos 
sistemas do TCE, e não apre-
sentou notas fiscais e com-
provantes de transferências 
financeiras realizadas pelo 
município, incluindo os gas-
tos obrigatórios com saúde e 
educação. Do percentual de 
25%, que deveria ser aplica-

do em educação, o município 
cumpriu com apenas 7.52%.

 Na defesa, o gestor ale-
gou a ausência do contador, 
que já faleceu. Mesmo as-
sim a Corte concedeu prazo 
para apresentação de docu-
mentos, no entanto, o gestor 
ainda não justificou os gas-
tos não comprovados, ense-
jando a responsabilização e 
multa. A Auditoria desta-
cou ainda déficit na execu-
ção orçamentária, falta de 
procedimentos licitatórios, 
omissão de valores da dí-
vida fundada, entre outras.

Além disso, o Pleno jul-
gou regulares as contas de 
2020 da Companhia Esta-
dual de Habitação Popu-
lar, Instituto de Assistência 
à Saúde do Servidor, IASS e 
da Companhia Paraibana 
de Gás, referentes ao exercí-

cio de 2019. Da mesma for-
ma, as do Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran). 
Após recurso, o Pleno ainda 
emitiu parecer pela aprova-
ção das contas de Cacimba 
de Areia (2019).

Recurso
O recurso de reconside-

ração interposto pelo ex- 
prefeito de Bananeiras, 
Douglas Lucena Moura de 
Medeiros, contra reprova-
ção das contas de 2018, foi 
adiado para a próxima ses-
são, mais uma vez, em vir-
tude de um pedido de vista 
feito pelo conselheiro Oscar 
Mamede Santiago Melo. O 
relator conselheiro Antônio 
Gomes votou pelo não pro-
vimento, seguindo o pare-
cer do Ministério Público 
de Contas. 

Pleno do TCE reprova contas de 
Prata e imputa débito a prefeito

Contas de vereadores são aprovadas
R$ 409 mil

As contas das Câma-
ras Municipais de Ria-
chão do Poço, Matinhas, 
Cacimba de Areia e Ria-
cho dos Cavalos, na Pa-
raíba, referentes a 2020, 
foram julgadas regulares 
pela  2ª Câmara do Tribu-
nal de Contas do Estado. 
Durante a sessão ordiná-
ria, que ocorreu na últi-
ma terça-feira, por video-
conferência, o Colegiado 
apreciou uma pauta com 
70 processos, entre pres-
tações de contas, recur-
sos, inspeções, denúncias, 
atos de pessoal, licitações 
e contratos.

Além disso, o Colegia-
do deu provimento ao Re-
curso de Reconsideração 
interposto pela então pre-
sidente da Câmara Mu-
nicipal de São José do Sa-
bugi, Idalete Nóbrega da 
Costa, contra a reprova-
ção das contas de 2020. Na 
peça recursal os vereado-

res atestam o recolhimen-
to de subsídios recebidos 
a maior, que foi o motivo 
da rejeição. Em nova deci-
são, o TCE julgou pela re-
gularidade com ressalvas.

As contas do Serviço 
Autônomo de Água e Es-

goto de Cupissura, no mu-
nicípio de Caaporã, rela-
tivas ao exercício de 2018, 
também foram julgadas 
regulares, mas com reco-
mendações à atual gestão. 
Assim como as contas da 
Autarquia Municipal de 
Apoio aos Pequenos Ne-
gócios do município do 
Conde, remanescente de 
2015, que também foram 
julgadas regulares. 

A Segunda Câmara 
Deliberativa do TCE rea-
lizou sua 3062ª sessão or-
dinária pela via remota. 
Na composição do quó-
rum, além do presidente, 
conselheiro André Car-
lo Torres Pontes, estive-
ram presentes os conse-
lheiros Arnóbio Alves 
Viana e Oscar Mamede 
Santiago Melo (substitu-
to). Pelo Ministério Pú-
blico de Contas atuou o 
subprocurador Marcílio 
Franca Filho.

Pauta
Colegiado apreciou 
70 processos, entre 

prestações de contas, 
recursos, inspeções, 
denúncias, atos de 

pessoal, licitações e 
contratos

Foto: Juliana Santos/CMJP

O juiz Roberto D’Horn 
Moreira Monteiro da Fran-
ca Sobrinho, recém-nomea-
do a membro do Tribunal 
Regional Eleitoral da Pa-
raíba (TRE-PB), foi o esco-
lhido para relatar a Opera-
ção Calvário no tribunal. A 
informação foi confirmada 
pela assessoria de comuni-
cação do tribunal. 

O processo foi encami-
nhado à Justiça Eleitoral 
no fim de janeiro pelo de-

sembargador Ricardo Vital 
de Almeida. Anteriormen-
te ele tramita no Tribunal 
de Justiça da Paraíba. Se-
gundo o entendimento do 
magistrado, a Justiça Elei-
toral deve examinar even-
tuais contextos eleitorais 
mencionados e decidir se 
os fatos investigados esta-
riam (ou não) sujeitos à sua 
jurisdição.

A Operação Calvário 
tem por objetivo investi-
gar a atuação de uma orga-
nização criminosa instala-
da a partir do exercício de 

2010, composta por orga-
nizações sociais, empresas 
comerciais e agentes pú-
blicos e políticos, que, por 
meio de contratações frau-
dulentas, obtinha vultosos 
recebimentos de propinas 
para se manter no poder. 

O jurista tomou posse 
na última segunda-feira 
(6), do cargo de juiz efeti-
vo no Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE- 
PB), em vaga decorrente 
do término do mandato de 
Márcio Maranhão Brasili-
no da Silva.

Novo juiz do TRE, Roberto D’Horn 
será relator da Operação Calvário

escolhido

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

 Magistrado Roberto D’Horn Moreira Monteiro da Franca Sobrinho foi empossado na última 

Foto: TRE-PB
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O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) aprovou ontem a 
formação das federações par-
tidárias. Os ministros ainda 
avaliam uma eventual am-
pliação do prazo de regis-
tro das agremiações junto 
ao Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE).

O resultado do julgamen-
to, aguardado por dirigentes 
partidários, pode definir as 
chances das siglas destrava-
rem negociações do tabulei-
ro eleitoral.

A avaliação é que as con-
versas não avançam no ritmo 
necessário para garantir o re-
gistro até 2 de abril, prazo fi-
xado inicialmente em decisão 
provisória do ministro Luís 
Roberto Barroso, relator do 
processo, em dezembro do 
ano passado. Depois de ouvir 
os líderes dos partidos, o pró-
prio Barroso reviu o posicio-
namento e propôs estender o 
prazo até 31 de maio.

Durante a leitura do voto, 
o ministro destacou que a 
mudança é um ‘meio termo’ 
para atender as legendas, 
mas sem ‘uma extensão ex-
cessiva’ do prazo, o que em 
sua avaliação tornaria o ins-
tituto das federações ‘perigo-
samente aproximado’ das co-
ligações e poderia trazer para 
as federações uma ‘lógica de 
ocasião que se deseja evitar’.

“Essa extensão até 31 de 
maio, portanto quase dois 
meses a mais, dá mais prazo 
e portanto maior perspecti-
va de negociações para fins 
de ajuste das federações, mas 
minimiza o tratamento de-
sequiparado entre os parti-

dos e as federações. A mi-
nha lógica não é uma lógica 
política. A minha lógica é 
uma lógica constitucional, à 
luz do princípio da igualda-
de. É minimizar o tratamen-
to diferenciado entre entida-
des que competirão entre si”, 
defendeu.

O ministro ainda levou 
em consideração a novida-
de em torno das federações, 
que serão testadas pela pri-
meira vez nas eleições deste 
ano e já movimentam deze-
nas de siglas.

O relator frisou ainda a 
diferença entre as federações 
e as coligações. A ação em 
discussão no STF foi apre-
sentada pelo PTB, que acu-
sa o novo modelo de união 
dos partidos de ser uma re-
cauchutagem da coligação, 
dispositivo proibido por lei 
desde 2017.

“As coligações ofereciam 
esse grave risco de fraude da 
vontade do eleitor, porque 
partidos sem nenhuma afini-
dade programática se junta-
vam ocasionalmente e depois 
seguiam caminhos diferen-
tes (…) A lei aprovada no con-
gresso evita esse tipo de dis-
torções”, disse Barroso.

Negociações
As federações partidárias 

exigem dos partidos atua-
ção conjunta em torno de 
um programa, como se fos-
sem uma só sigla, por no mí-
nimo quatro anos. Por te-
rem abrangência nacional 
- ao contrário das coligações, 
que têm alcance estadual e 
são desfeitas após as elei-
ções -, dependem de nego-
ciações mais robustas e da 
superação de divergências 

Resultado do julgamento pode definir as chances das siglas destravarem negociações do tabuleiro eleitoral

STF aprova federações partidárias
ElEiçõEs 2022

Weslley Galzo e Rayssa Motta 
Agência Estado
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Avaliação 
é que as 
conversas 
no STF não 
avançam 
para  
garantir o 
registro das 
federações 
até 2 de 
abril, prazo 
fixado 
inicialmente 
em decisão 
provisória

O relator do processo, ministro Luís Barroso, disse que as federações partidárias serão testadas nas elei-
ções

ideológicas e locais. O me-
canismo interessa sobretudo 
a legendas menores, amea-
çadas pela cláusula de de-
sempenho, que condiciona 
o acesso ao fundo partidário 
e ao tempo de TV a um mí-
nimo de votos nas eleições.

Em caso de desistência da 
federação antes do prazo de 

quatro anos, a sigla pode ser 
penalizada com a proibição 
de uso dos recursos do fun-
do partidário pelo prazo re-
manescente do acordo.

A afinidade ideológica en-
tre as siglas é, portanto, par-
te fundamental do proces-
so de aglutinação, pois serve 
para evitar atritos insuperá-

veis entre programas ideoló-
gicos antagônicos.

Pelo menos três blocos de 
partidos negociam a união de 
esforços para as eleições de 
2022. PSDB iniciou as tratati-
vas com o Cidadania. PT vem 
conversando com PSB, PV e 
PCdoB - os dois últimos tam-
bém negociam com o PSOL.

Exigência

Análise

 Federações partidárias 
exigem dos partidos 

atuação conjunta

O TCU julgará a primeira 
parte da privatização 

da Eletrobras referente
 à outorga

na próxima sEmana

Combustíveis: Senado coloca na pauta

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, informou 
que os parlamentares seguem 
na tentativa de encontrar uma 
solução para diminuir o pre-
ço dos combustíveis. Segun-
do ele, houve uma reunião na 
manhã de terça-feira (8) entre 
integrantes da equipe econô-
mica do governo e o senador 

Jean Paul Prates (PT-RN), que 
é relator de dois projetos so-
bre o tema: o PL 1.472/2021e o 
PLP 11/2020.

“É muito importante neste 
momento termos convergên-
cia e alinhamento, para conci-
liação de interesses. A equipe 
econômica está sensível à ne-
cessidade de ceder em alguns 
pontos. Minha intenção é pau-
tar os dois projetos na próxima 
semana”, adiantou.

Em relação a impostos fe-
derais, Rodrigo Pacheco afir-
mou que há uma disposição 
do  Governo Federal e tam-
bém do Legislativo de reduzir 
o impacto da tributação sobre-
tudo sobre o óleo diesel e gás 
de cozinha. 

“Isso seria uma segunda 
frente para reduzirmos o pre-
ço desses itens essenciais. E o 
terceiro passo seria essa con-
ta de equalização e equilíbrio 

para que em momentos crí-
ticos de elevada alta o Poder 
Executivo tenha instrumen-
tos para equilibrar a situação”, 
avaliou.

Segundo ele, ninguém tem 
a intenção de interferir na po-
lítica de preços da Petrobras, 
mas é preciso que a sociedade 
brasileira tenha um mínimo 
de proveito retorno dos lucros 
significativos obtidos pela em-
presa recentemente.

no dia 15

Eletrobras: TCU retomará 
julgamento da privatização 

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) dará andamen-
to na próxima terça-feira ( 15) 
ao julgamento que analisa a 
primeira parte da privatiza-
ção da Eletrobras referente à 
outorga. O ministro Vital do 
Rêgo devolverá seu voto-vis-
ta em sessão extraordinária, 
que será realizada na Corte 
de Contas, às 16h.

Na últ ima semana, o 
Broadcast Energia (sistema 
de notícias em tempo real 
do Grupo Estado) mostrou 
que o ministro tende a le-
var um voto que questiona-
rá um ponto que foi tratado 
na análise da unidade técni-
ca, mas estava fora do radar 
dos planos do governo: a pre-
cificação de uma futura ven-

da de potência para geração 
de energia.

Isso poderia elevar o valor 
da taxa que precisa ser paga 
à União (chamada de outor-
ga) e atrasar ainda mais o 
processo de venda da estatal.

A segunda parte da de-
sestatização da Eletrobras, 
sobre modelagem, deve ser 
concluída pela área técnica 
entre o fim deste mês e o iní-
cio de março. O relator é o 
ministro Aroldo Cedraz.

Guilherme Pimenta 
Agência Estado

Foto: Agência Brasil

Agência Senado
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Morte
 Projeto de lei  

vai permitir  que 
pacientes em fase 

terminal
 busquem o 

suicídio assistido 
pelo sistema de 
saúde nacional

O papa Francisco con-
denou ontem o suicídio 
assistido como um des-
vio inaceitável da ética 
médica, enquanto o Par-
lamento italiano retomou 
as discussões sobre uma 
lei para regular o proce-
dimento.

Na audiência geral das 
quartas-feiras, Francisco 
elogiou as práticas de cui-
dados paliativos com o 
objetivo de ajudar pacien-
tes terminais a viverem 
da maneira mais confor-
tável e humana o quanto 
for possível.

“Mas precisamos ter 
cuidado para não confun-
dir essa ajuda com des-
vios inaceitáveis que le-
vam a assassinatos”, disse 
Francisco. “Precisamos 
acompanhar a morte, não 
provocar a morte ou auxi-
liar qualquer tipo de sui-
cídio”.

A Corte Constitucio-
nal da Itália descrimina-
lizou parcialmente o sui-
cídio assistido sob certas 
condições, se as autorida-
des sanitárias locais e um 
conselho de ética aprova-
rem. Mas o tribunal tam-
bém afirmou que o Parla-

mento deve aprovar uma 
lei para regular a prática.

O projeto de lei, que 
começou a ser discutido 
ontem à tarde, permite 
que pacientes terminais 
busquem o suicídio assis-
tido pelo sistema de saú-
de nacional, e também 
protege médicos de even-
tuais processos legais.

Contudo, os partidos 
políticos italianos con-
tinuam profundamen-
te divididos, com a cen-
tro-esquerda apoiando o 
projeto de maneira geral, 
e a centro-direita fazendo 
oposição.

Parlamento italiano retomou as discussões sobre um projeto de lei para regular o procedimento no país

Papa condena o suicídio assistido
“Desvio inaceitável”
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luta pela sobrevivência

Governo inglês: premiê 
tenta recuperar imagem 

 O primeiro-ministro 
britânico, Boris Johnson, 
que luta pela sobrevivên-
cia política, reorganizou 
a composição de seu mi-
nistério, para tentar acal-
mar parlamentares enfu-
recidos com uma série de 
escândalos.

Johnson prometeu rei-
niciar o governo para vi-
rar o jogo em sua pior crise 
até agora, abastecida pela 
repercussão causada por 
uma série de eventos com 
bebidas alcoólicas em sua 
residência e escritório ofi-
ciais em Downing Street, 
durante lockdown imposto 
para combater a Covid-19.

As mudanças não in-
cluem posições de alto es-
calão do gabinete.

Após indicar novos no-
mes para integrar a equipe 
de governo, Johnson “em-

baralhou” a operação de 
líderes no Parlamento - a 
equipe que garante a disci-
plina no Partido Conserva-
dor para garantir que seus 
parlamentares apoiem po-
líticas propostas pelo go-
verno.

Mark Spencer, que era 
o líder da maioria, foi subs-
tituído pelo parlamentar 
Chris Heaton-Harris, um 
aliado próximo de John-
son, que está trabalhando 
para angariar apoio entre 
parlamentares, durante os 
meses em que foram rela-
tadas as festas que rompe-
ram as regras de lockdown 
em Downing Street.

Spencer se torna o líder 
da Câmara Baixa do Parla-
mento, a Câmara dos Co-
muns, assumindo a posi-
ção de Jacob Rees-Mogg, que 
era o ministro indicado para 
oportunidades do Brexit e 
eficiência do governo.

crise na ucrânia

Rússia acusa Ocidente de fazer pressão 

Autoridade russa de alto 
escalão acusou o Ocidente, 
ontem, de aumentar a pres-
são política sobre Moscou ao 
fornecer armas e munições 
para apoiar a Ucrânia, du-
rante impasse sobre escala-
da militar russa.

Moscou concentrou tro-
pas perto da Ucrânia e pro-
gramou exercícios milita-
res na Bielorrússia, aliada 

próxima ao norte da Ucrâ-
nia, provocando temores de 
que possa invadir o país. A 
Rússia nega qualquer plano 
para atacar a Ucrânia.

Países como os Estados 
Unidos e o Reino Unido 
forneceram ajuda militar à 
Ucrânia, que incluiu mísseis 
antitanque e lançadores para 
ajudá-la a se defender. Ou-
tros, como a Alemanha, en-
viaram capacetes, evitando 
ajuda com armamento letal.

O vice-ministro das Re-

lações Exteriores da Rússia, 
Sergei Ryabkov, disse que os 
suprimentos militares para a 
Ucrânia representam “chan-
tagem e pressão” ocidentais.

“Tudo o que está aconte-
cendo em termos de abas-
tecer a Ucrânia com equi-
p a m e n t o s ,  m u n i ç õ e s , 
equipamentos militares, in-
cluindo armas letais, é uma 
tentativa de colocar pressão 
política adicional sobre nós, 
bem como provavelmente 
pressão técnica militar”, dis-

se Ryabkov, segundo a agên-
cia de notícias RIA.

O desejo da Ucrânia de se 
aproximar politicamente do 
Ocidente é visto no exterior 
como uma das principais 
preocupações de Moscou, 
que busca garantias de se-
gurança do Ocidente para 
vetar a adesão de Kiev à Or-
ganização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan) e in-
terromper a expansão da 
aliança militar em direção 
ao leste.

em locais fechaDos

Nova York vai retirar uso de máscaras 

A governadora de Nova 
York, Kathy Hochul, deve 
anunciar o fim da obrigato-
riedade do uso de máscaras 
em seu estado para a maio-
ria dos locais públicos fecha-
dos, informou o The New 
York Times, juntando-se a 
vários estados a flexibilizar 
as regras de cobertura facial, 
alegando melhora na situa-
ção do mais recente surto de 
Covid-19.

Ela pretende deixar expi-

rar o prazo de obrigatorieda-
de da máscara, que foi con-
testada na Justiça, em vez de 
tentar renová-la, disse o jor-
nal, citando três indivíduos 
informados sobre a medida.

Ainda não está claro se o 
governo de Hochul renova-
rá ou eliminará regra separa-
da de máscara compulsória 
nas escolas públicas de Nova 
York, que vai deixar de vigo-
rar em duas semanas.

Representantes da go-
vernadora não responderam 
imediatamente a um pedido 
de comentário da Reuters.

Hochul chamou a obriga-
toriedade geral da máscara 
de temporária quando a im-
pôs em 31 de dezembro, pois 
a variante Ômicron, do novo 
coronavírus, altamente con-
tagiosa, ameaçava sobrecar-
regar os sistemas de saúde.

Autoridades de vários 
outros estados governados 
por democratas - Nova Jer-
sey, Califórnia, Connecticut, 
Delaware e Oregon - anun-
ciaram, segunda-feira (7), 
que estavam suspendendo 
a obrigatoriedade de más-
caras para escolas e outros 

ambientes públicos nas pró-
ximas semanas.

Em todos esses casos, as 
autoridades citaram recuo 
na onda de infecções, hos-
pitalizações e mortes por 
Covid-19, alimentadas pela 
Ômicron.

A diretora do Centro de 
Controle e Prevenção de Doen-
ças (CDC) dos EUA, Rochelle 
Walensky, disse à Reuters nes-
sa terça-feira (8) que, com os ca-
sos ainda altos em todo o país, 
“não é o momento” de aban-
donar as máscaras em escolas 
e outros locais públicos.
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 Francisco elogiou as práticas de cuidados paliativos, com o objetivo de ajudar pacientes terminais a viverem da maneira mais 
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Suspeito de ataque em Paris diz que não matou ninguém
Depoimento em tribunal

Salah Abdeslam, o 
principal suspeito de um 
ataque jihadista que ma-
tou 130 pessoas em aten-
tados coordenados em 
Paris, em novembro de 
2015, disse nessa quar-
ta-feira (9) a um tribunal 
francês que nunca matou 
ou feriu ninguém.

Abdeslam, de 32 anos 
de idade, disse que apoia 
o grupo militante Estado 

Islâmico e que é inegável 
que ele está a caminho de 
se tornar um combatente.

Ele não disse, no en-
tanto, se esteve envolvi-
do nos ataques coordena-
dos com armas e bombas, 
os mais mortais na Fran-
ça no período pós-guer-
ra, que chocaram toda a 
Europa.

“Queria dizer hoje que 
não matei ninguém e não 
machuquei n inguém. 
Nem sequer fiz um arra-

nhão”, disse Abdeslam 
ao tribunal durante in-
terrogatório.

“É importante para 
mim dizer isso, porque 
desde o início deste caso, 
as pessoas não pararam 
de me caluniar.”

P r e s s up õ e - s e  q ue 
o f ranco-marroquino 
Abdeslam seja o único 
membro sobrevivente do 
comando islâmico que 
se acredita ter realizado 
os ataques com armas e 

bombas em seis bares e 
restaurantes, na casa de 
shows Bataclan e em um 
estádio nacional de fute-
bol na França.

Único sobrevivente
Ele é o único vivo en-

tre os 20 réus acusados 
diretamente por assassi-
nato, tentativa de homi-
cídio e sequestro. Inves-
tigadores acreditam que 
seu colete explosivo não 
funcionou e o suspeito 

fugiu da capital francesa 
horas após o ataque.

Abdeslam ainda não 
foi questionado sobre seu 
suposto papel nos ata-
ques de 13 de novembro 
de 2015. Ele não expres-
sou remorso pelo sangue 
derramado na noite em 
questão.

Se o franco-marroqui-
no Salah Abdeslam for 
considerado culpado, ele 
será condenado à prisão 
perpétua.
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Perpétua
Se o suspeito  

Salah Abdeslam 
for considerado 

culpado, ele será 
condenado à 

prisão perpétua



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 10 de fevereiro de 2022     17Economia EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Ulisses Demétrio

A alta dos juros, aliada ao 
desemprego e à inflação ge-
neralizada, cria um ambiente 
pouco propício para a reali-
zação do sonho da casa pró-
pria. Uma pesquisa realizada 
pela Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) aponta que mais 
de três milhões de famílias 
deixaram de ter acesso ao fi-
nanciamento imobiliário des-
de janeiro do ano passado por 
causa do aumento da taxa bá-
sica de juros, a Selic. Nos últi-
mos 12 meses, ou seja, de ja-
neiro de 2021 até o mesmo 
período deste ano, a taxa saiu 
de 2% para 10,75%.

Conforme pesquisadores 
da FGV, a cada variação de 
2,5% da Selic, há um aumen-
to de um ponto percentual no 
Custo Efetivo Total (CET) no 
financiamento do imóvel, in-

cluindo os juros, taxas, segu-
ros, encargos e tributos no to-
tal das parcelas pagas. Isso 
significa um encarecimento 
do crédito. 

Consequentemente, cada 
aumento de um por cento no 
CET faz com que um milhão 
de famílias deixem de ter con-
dições de arcar com os custos 
da aquisição de um imóvel in-
termediário – de dois dormi-
tórios, ao custo de R$ 250 mil, 
o mais vendido no país. 

“A orientação para quem 
planeja comprar a casa pró-
pria é aguardar o compor-
tamento do mercado, que si-
naliza uma desaceleração da 
inflação”, afirmou o econo-
mista Francisco Barros.

De acordo com ele, a pre-
visão de pesquisadores é de 
que a Selic feche esse ano em 
11,75% ou em 12%. Em março, 
espera-se que haja um aumen-
to de 1% na taxa, e nos meses 
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Mais de três milhões de famílias deixaram de ter acesso ao financiamento bancário desde janeiro do ano passado, por conta da Selic 

seguintes, ela seguiria estag-
nada. Se as projeções se confir-
marem, haverá uma tendência 
de queda na inflação, que já 
começa a se configurar atual-
mente. “Então, é possível que 
o Banco Central possa redu-
zir a taxa Selic. Essa redução 
poderá diminuir o Custo Efe-
tivo Total no financiamento. 
Por isso, para o cidadão, é me-
lhor esperar”, explicou Barros.

A alta dos preços em pro-
dutos como alimentos, remé-
dios, gás de cozinha e outros 
itens essenciais reduz o poder 
de compra do consumidor, já 
tão sofrido com o desempre-
go e as incertezas da econo-
mia. Francisco Barros afirmou 
que nesse cenário perde o em-
presário, que fica com receio 
de investir porque pode não 
ter demanda, e o consumidor, 
que não pode comprar. 

A alta da Selic ainda terá 
reflexos na construção civil. 

Até que a baixa da inflação se 
torne uma realidade, esse se-
tor poderá vender menos, so-
bretudo os imóveis voltados 
à classe média ou mais bai-
xa, que são as que mais sen-
tem o impacto do encareci-
mento dos produtos. “E isso é 
uma pena porque a constru-
ção civil é um dos setores que 
mais emprega. Toda uma ca-
deia poderá ser prejudicada”, 
lamentou Barros. 

A dona de casa Maria do 
Desterro Ferreira mora em 
uma casa alugada, em Core-
mas, Sertão paraibano. A resi-
dência simples é dividida com 
o marido, que é aposentado, e 
mais três filhos. Ela contou que 
há muito tempo sonha em com-

prar a casa própria por meio de 
um financiamento. A vontade 
aumentou nos últimos anos, 
mas com o “rebuliço na econo-
mia” devido à pandemia, esse 
desejo teve de ser adiado. 

“Tudo está caro. Se o preço 
de um legume está nas alturas, 

imagine de uma casa? Pensei 
em comprar uma casa na pan-
demia, mas não deu certo por 
causa da inflação. Os meus fi-
lhos iam ajudar a pagar, mas de-
sistimos. Vou esperar um pouco 
mais para ver se a situação me-
lhora”, admitiu. 

Desterro vai continuar pa-
gando os R$ 250 mensais do 
aluguel, até sentir uma melhora 
nas condições de financiamen-
to para a compra do imóvel. 
“Mas nunca perco meu sonho 
de ter minha casa. Um dia eu 
consigo”, acredita.

Paraibanos adiam planos de comprar imóvel

três raças

Empaer realiza leilão de gado bovino
A Empresa Paraibana de 

Pesquisa, Extensão Rural e Re-
gularização Fundiária (Em-
paer), vinculada à Secretaria 
de Estado do Desenvolvimen-
to da Agropecuária e da Pes-
ca (Sedap), realiza neste sábado 
(12), às 9h, leilão exclusivamen-
te na modalidade virtual, de 33 
animais, na categoria descar-
te/abate, das raças Pardo Suíça, 
Guzerá e Sindi.

 O presidente da Empaer, Ni-
valdo Magalhães, explicou que 

em razão do agravamento da 
pandemia da Covid-19, excep-
cionalmente, as sessões de lan-
ces serão realizadas na modali-
dade virtual, sendo mantidos 
presencialmente os demais atos 
do certame, a exemplo da assi-
natura do contrato e da retirada 
e transporte dos animais arre-
matados, durante os quais será 
obrigatório o uso de máscara. 

 A sessão de lances, que 
abrangerá todos os 33 animais/
lotes, será realizada no canal ofi-

cial da Empaer Paraíba no You-
Tube (https://youtu.be/SeC-
NpK286yE). Os participantes 
deverão realizar pré-cadastro 
no site da Empaer (https://for-
ms.gle/4GeuLv71pX2djYV56). 
Para que possam utilizar o chat 
do canal oficial da Empaer, os 
interessados deverão cadastrar 
usuário diretamente no You-
Tube, com os dados pessoais 
do titular que for participar do 
certame. Os lances também po-
derão ser realizados pelo gru-

po do WhatsApp (https://chat.
whatsapp.com/LMjpFYLgIE-
G7I6DTMI3k7B). 

 Os animais leiloados serão 
excluídos dos plantéis bovinos 
da Emepa-PB, por motivo de 
“descarte seletivo” - problemas 
fisiológicos, morfológicos e re-
produtivos -, além de apresen-
tar índices zootécnicos abaixo 
do padrão, que impedem o re-
gistro. Essa prática é uma ativi-
dade de rotina na gestão dos re-
banhos.

Foto: Pixabay

           motor que impulsiona a nova 
economia tem foco na colaboração 
e no compartilhamento de ideias, na 
combinação de trabalho em equipe ou em 

redes, incluindo a criatividade, que pode contribuir 
para transformar ideias em inovações e, através das 
novas tecnologias, pode conduzir ao crescimento 
empreendedor em grande escala. 

Uma das forças da economia colaborativa é 
o seu potencial de conectar pessoas e mercado 
em uma plataforma, gerando experiências. O 
uso das novas economias – criativa, colaborativa 
e compartilhada - podem romper barreiras e 
trazer bons resultados para empreendedores e 
consumidores. 

Economia colaborativa inclui os modelos de 
negócios que geram valor por meio do uso, do 
acesso e não da posse, um ecossistema sustentável 
e uma maneira mais inteligente de consumir. Trata-
se dos aplicativos com diversas funcionalidades, 
que facilitam a vida dos consumidores, através da 
economia do compartilhamento.

Os marketplaces são considerados uma 
poderosa forma de colaboração, porque unem 
pessoas que compartilham bens e serviços, seja 
em um e-commerce ou em uma feira 100% on-line. 
Compreende um espaço digital onde diversas 
empresas se inscrevem para fazer negócios, ter mais 
visibilidade e projeção no mercado sem fronteiras. 
Estão entre os melhores exemplos de players, 
Amazon a maior em vendas on-line, Mercado Livre 
e Americanas. Importante conhecer a empresa 
QuintoAndar, um marketplace especializado em 
aluguel de imóveis, integrando locatários, corretores 
e proprietários de imóveis.

As lojas colaborativas são uma forma de gestão 
do varejo, de configuração física, onde vários 
pequenos negócios alugam pequenos espaços 
para vender seus produtos, compondo um mix 
planejado, com metas de vendas e a cada período, a 
substituição de fornecedores que não deram retorno 
em vendas. O conceito de lojas colaborativas vem se 
difundindo pelo mundo. 

Conheci a marca “Endossa” na cidade de 
São Paulo, pioneira no mercado brasileiro de 
lojas colaborativas, possibilitando que pequenos 
empreendedores possam ocupar um espaço de loja, 
numa rua ou avenida de grande fluxo de pessoas, 
pagando um preço justo, o que seria inviável caso 
fosse alugar o imóvel sozinho. Endossa já é uma 
franquia que vem se expandindo por algumas 
capitais do Brasil. 

Outro modelo de negócio colaborativo é o 
coworking ou escritório compartilhado. Geralmente 
se localizam em áreas estratégicas das cidades, 
proporcionando infraestrutura, segurança e bem-
estar ao ambiente de trabalho, com o melhor custo-
benefício. 

As empresas que mais crescem e de forma 
mais rápida, estão 
exercitando a 
colaboração. Estamos 
falando da criação de 
novas propostas de 
crescimento e expansão 
dos negócios. O atual 
estágio da colaboração 
nos negócios tem 
aplicações práticas na 
mobilidade urbana, no 
empréstimo de veículos 
e barcos entre pessoas, 
na logística de entregas 
utilizando o delivery.

As redes sociais 
também se incluem nos 
negócios colaborativos. 
Quanto maior o número 

de usuários em rede, mais facilidade de conexões 
entre eles. Podemos citar alguns players de redes 
sociais. Youtube é um importante exemplo de 
negócio colaborativo, assim como o Facebook que 
cresceu muito e se expandiu ainda mais, com a 
compra do Instagram e do Whatsapp, tão presentes 
no dia a dia das pessoas. Podemos citar ainda o 
Twitter, o TikTok, o Telegram, o Linkedin e tantas 
outras, que geram receitas através de publicidade e 
ofertam interação entre empresas e seus usuários.

Empresas cuja abordagem de planejamento 
é centralizada em uma gerência, não se adequam 
aos negócios da economia criativa e colaborativa, 
não acompanham as novas maneiras de conectar 
pessoas e compartilhar informações. É preciso estar 
disposto a validar estratégias e orçamentos com as 
pessoas criativas da sua equipe e dar mais atenção 
ao que elas precisam, para colaborar com ideias 
inovadoras, eficientes e eficazes.

São várias as ferramentas de gestão criativa 
para solucionar problemas, repensar a missão 
e a visão da empresa, criar produtos e serviços, 
inovadores, fazer acontecer na prática, suas ideias 
e seu plano de negócio. Muitas dessas ferramentas 
estão no portfólio de serviços do Sebrae. É só clicar: 
www.sebrae.com.br

O



O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) registrou alta de 
0,54% em janeiro, ante um 
avanço de 0,73% em dezem-
bro de 2021, informou on-
tem o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Apesar de desacelera-
ção ante dezembro, a alta do 
IPCA em janeiro foi a maior 
para o mês desde 2016, se-
gundo o levantamento do 
instituto. Seis anos atrás, o 
IPCA subiu 1,27%.

A virada de 2015 para 
2016 foi o último período em 
que o IPCA variou acima de 
10% no acumulado em 12 

meses. Na leitura de janei-
ro deste ano, a alta em 12 
meses foi de 10,38%, acima 
dos 10,06% do fechamento 
de 2021, mas abaixo do acu-
mulado em 12 meses até no-
vembro de 2021, quando a 
variação ficou em 10,74%.

O resultado agora divul-
gado ficou dentro do inter-
valo das estimativas dos 
analistas ouvidos pelo Pro-
jeções Broadcast, que pre-
viam uma alta entre 0,45% 
e 0,65%, e ligeiramente abai-
xo da mediana, que aponta-
va uma alta de 0,55%.

A taxa acumulada pelo 
IPCA em 12 meses, de 
10,38%, ficou dentro das pro-
jeções dos analistas, que iam 
de 9,97% a 10,50%, com me-
diana de 10,39%.

A receita nominal no 
comércio varejista da Pa-
raíba cresceu 7,7%, em 
2021 frente a 2020, segun-
do a Pesquisa Mensal do 
Comércio (PMC), divul-
gada ontem pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Mes-
mo elevado, o índice sen-
tiu os impactos da pan-
demia de Covid-19 e foi 
inferior ao aumento re-
gistrado na média brasi-
leira (13,9%).

No volume de vendas, 
o comércio varejista parai-
bano acumulou perda de 
4%. A redução foi a tercei-
ra maior do país, menor 
apenas que as verificadas 
em Tocantins (-7,4%) e no 
Distrito Federal (-5%). Já a 

média nacional teve sal-
do positivo (1,4%), apesar 
de ter registrado queda de 
0,1% em dezembro.

Em relação a novem-
bro, houve queda de 0,7% 
no volume de vendas do 
varejo, em dezembro, re-
tração mais intensa que a 
média nacional (-0,1%). Na 
receita, as variações foram 
similares – de 0,4% e 0,3%, 
respectivamente.  

Já diante dos resulta-
dos de dezembro de 2020, 
houve retração de 9,2% no 
volume de vendas parai-
bano, a quarta maior do 
país, superior à apresen-
tada na média do Brasil 
(-2,9%). O índice da receita, 
por sua vez, registrou va-
riações de 2,8%, no estado, 

e de 8,9%, na média geral. 

Varejo ampliado
Por outro lado, no co-

mércio varejista amplia-
do paraibano – que inclui 
as atividades de veículos, 
motos, partes e peças e de 
material de construção – o 
volume de vendas no acu-
mulado de 12 meses apre-
sentou variação positiva 
(2%), embora abaixo da 
média nacional (4,5%). O 
mesmo foi observado em 
relação à receita nominal, 
com variações de 14,5% e 
de 18%, respectivamente.

Setores afetados
Cinco setores fecha-

ram o segundo semestre 
em queda no país: mó-

veis e eletrodomésticos 
(-19,4%), livros, jornais, re-
vistas e papelaria (-9,7%), 
equipamentos e material 
para escritório, informáti-
ca e comunicação (-8,6%), 
combustíveis e lubrifi-
cantes (-3,1%) e hipermer-
cados, supermercados, 
produtos alimentícios, be-
bidas e fumo (-2,6%).

Desses, quatro fecha-
ram o ano de 2021 com re-
tração: livros, jornais, re-
vistas e papelaria (-16,9%), 
móveis e eletrodomésticos 
(-7,0%), hipermercados, 
supermercados, produ-
tos alimentícios, bebidas 
e fumo (-2,6%) e equipa-
mentos e material para es-
critório, informática e co-
municação (-2,0%).

O Conselho Adminis-
trativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) aprovou, 
com restrições, a compra 
da Oi Móvel pela Claro, 
Vivo e Tim. O aval foi 
condicionado ao cum-
primento de um pacote 
de medidas negociado 
com as operadoras, como 
o aluguel de uma parce-
la do espectro adquirido 

no negócio. A tendência 
de aprovação e os remé-
dios que seriam adota-
dos foram antecipados 
pelo Broadcast, sistema 
de notícias em tempo 
real do Grupo Estado. O 
julgamento foi marcado 
pela divisão do conselho 
e terminou com três vo-
tos a favor e três contra.

Foi decidido, então, 
pelo voto de minerva do 
presidente, Alexandre 
Cordeiro, que desempa-
tou o placar.

O relator do processo, 
Luis Braido, pediu a re-
provação do negócio e foi 
acompanhado por outros 
dois conselheiros - Paula 
Azevedo e Sérgio Ravag-
nani. Já os conselheiros 
Lenisa Prado e Luiz Hof-
fman votaram pela apro-
vação, assim como o pre-
sidente.

Os conselheiros favo-
ráveis entenderam que o 
pacote de remédios ne-
gociado com as empresas 
é suficiente para manter 

a concorrência entre as 
empresas.

Os termos do acor-
do são sigilosos, mas, se-
gundo o Broadcast apu-
rou, incluem o aluguel de 
10% a 15% do espectro ad-
quirido da Oi, entre ou-
tras ações. As empresas 
também venderão ante-
nas e equipamentos e se 
comprometeram a alugar 
uma faixa de 900 MHz, 
usada em locais de menor 
densidade populacional, 
como áreas rurais.

O ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
Mauro Campbell Marques, 
se ofereceu para mediar as 
negociações entre a Asso-
ciação Nacional dos Médi-
cos Peritos da Previdência 
Social (Anmp) e o Institu-
to Nacional do Seguro So-
cial (INSS).

O objetivo do ministro 
é evitar uma nova parali-
sação dos profissionais. No 
último dia 31, parte da cate-
goria interrompeu os aten-
dimentos aos segurados da 
Previdência Social.

Na ocasião, a Anmp co-
municou ao Ministério do 
Trabalho e à Previdência 
Social que 90% dos peritos 
médicos federais tinham 
cruzado os braços e aderido 

ao dia de advertência pela 
valorização da carreira.

AAnmp voltou a notifi-
car o Ministério do Traba-
lho e Previdência Social so-
bre a decisão da categoria 
de realizar novas ações. A 
associação ameaça inclusi-
ve “endurecer a mobiliza-
ção, que poderá alcançar a 
greve por tempo indeter-
minado”, caso representan-
tes do Governo Federal não 

recebam os trabalhadores 
para discutir as reivindica-
ções dos peritos.

O ministro Mauro Cam-
pbell Marques também 
atendeu ao pedido da União 
e decretou, em caráter limi-
nar (provisório), a suspen-
são de qualquer iniciativa, 
por parte dos peritos fede-
rais, que resulte em prejuízo 
aos cidadãos que precisam 
do atendimento do INSS.

18  A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba, QUINTA-FEIRA, 10 de fevereiro de 2022 EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Ednando PhillipyEconomia

Foto: Edson Matos

IPCA do mês registrou alta de 0,54%, segundo dados do IBGE, apesar de apresentar desaceleração ante dezembro

País tem maior inflação para janeiro
em seis anos

A edição 2022 do Restau-
rant Week, maior festival de 
gastronomia do Brasil, já tem 
data marcada para acontecer 
na Paraíba. De 11 de março a 
3 de abril, os amantes da boa 
gastronomia poderão confe-
rir menus especiais dos me-
lhores restaurantes de João 
Pessoa e Bananeiras. Tudo 
isso com preço acessível para 
almoço e jantar - e ainda com 
a oportunidade de ajudar os 
trabalhos da ONG Milagre 
Sertão, que atua junto a  fa-
mílias carentes no interior 
do estado.

Sucesso por onde aconte-

ce, o Restaurant Week já é um 
evento consolidado no mer-
cado e é realizado há 15 anos, 
em 12 estados e Distrito Fe-
deral. Durante 24 dias, os me-
lhores restaurantes de cada 
cidade criam menus indivi-
duais em três tempos, com 
entrada, prato principal e so-
bremesa,  por um valor fixo. 
Na Paraíba, o festival gas-
tronômico está em sua quar-
ta edição e vai reunir diver-
sos estabelecimentos, que vão 
elaborar seus cardápios ex-
clusivos para o evento nos 
valores de R$ 59,90 o almo-
ço e R$ 69,90 o jantar. Quem 
quiser ajudar a Milagre Ser-
tão pode doar a partir de R$ 
1 na hora da conta. 

Na Paraíba, quem reali-
za o evento  é a Cantaloupe, 
empresa que reúne cultura, 
economia e gastronomia por 
meio da união entre experiên-
cias e pessoas. À frente do ne-
gócio, está a empresária Ma-

rina Sá.  Para ela, este é um 
momento de revigorar o se-
tor, tendo em vista o impac-
to econômico negativo que 
veio com a pandemia da Co-
vid-19.  “Estamos sentindo 
muita animação de todos. En-
xergamos 2022 como um ano 
de transição, apesar do mo-
mento que estamos viven-
do”, comenta a empresária. 
“Encontramos um formato de 
negócio no qual conseguimos 
promover um ganha-ganha. 
Ninguém perde. O restauran-
te aumenta o movimento em 
um momento em que a eco-
nomia está desacelerada, e o 
consumidor tem a seguran-
ça e a oportunidade de entrar 
em um local que ele gosta de 
pedir ou que admira e tinha 
vontade de conhecer, sabendo 
quanto vai gastar. Esse preço 
fixo dá essa oportunidade”, 
ressalta.

Como nos anos anteriores, 
a edição 2022 conta com mar-
cas de peso como parceiros e 
patrocinadores, inclusive al-
gumas estreantes. “Vamos ter 
muita interação nas redes so-
ciais, premiação das melho-
res fotos dos ambientes de 
restaurante e contar histórias 
legais das edições passadas 
do Restaurant Week. Tam-
bém vamos acompanhar os 
consumidores que vão mara-
tonar uma quantidade maior 
de restaurantes”, conta. Em 
2021, o Restaurante Week teve 
uma venda de mais de 27 mil 
menus, com um faturamento 
de mais de R$1,3 milhão e ar-
recadação de R$ 13 mil para a 
ONG Milagre Sertão. 

Inclusão
Um dos pontos fortes do 

Restaurante Week na Paraíba 
é a inclusão de estudantes de 
Gastronomia para estágio nos 
estabelecimentos participan-
tes. O festival firmou convê-
nio com a Faculdade Uninas-
sau e destina alguns alunos 
para conhecer na prática o 
andamento, a gestão e os pro-
cessos do dia a dia dos restau-
rantes. “Os estudantes têm a 
oportunidade de estagiar jun-
to aos chefs e locais que eles 
admiram e recebem capacita-
ção, profissionalização e ex-
periência prática ao longo do 
evento. Por outro lado, o esta-
belecimento recebe essa mão 
de obra gratuita e especiali-
zada”, explica Marina.

Vinicius Neder 
Agência Estado

Mesmo elevada, a 
receita nominal 
do comércio no 
estado sentiu 
os impactos da 
pandemia de 
Covid-19 e foi 
inferior à alta 
registrada na 
média brasileira 
(13,9%)

Lorenna Rodrigues  
Guilherme Pimenta 
Agência Estado

Alex Rodrigues  
Agência Brasil

pesquisa do comércio

com restrições

paralisações no inss

Receita do varejo cresce 7,7% na PB

Cade aprova compra da Oi Móvel

STJ pode mediar acordo com peritos 

festival de gastronomia

Edição do Restaurant Week 
começa em março no estado

“Estamos 
sentindo muita 
animação 
de todos. 
Enxergamos 
2022 como 
um ano de 
transição, 
apesar do 
momento 
que estamos 
vivendo

Marina Sá
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O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no e da Fundação Centro Inte-
grado de Apoio à Pessoa com 
Deficiência (Funad), reforça 
a importância do Cadastro 
Estadual da Pessoa com De-
ficiência (Censo PcD) e con-
clama a população com defi-
ciência para que participe do 
censo. O Cadastro tem o ob-
jetivo de reunir informações 
que vão subsidiar a implanta-
ção de políticas públicas nas 
diversas esferas do Governo. 

 De acordo com a Funad, o 
cadastro para as pessoas com 
deficiência na Paraíba, lança-
do em setembro do ano pas-
sado, surgiu a partir da neces-
sidade de dados fidedignos 
em relação a esse segmento 
populacional no Estado, pois 
até agora estão sendo utiliza-
dos como base os dados do 
Censo 2010, que foi norteador 
para a elaboração do Censo.                                                          

 A Funad continua mobili-
zando os municípios paraiba-
nos, desde unidades de saú-
de,  Secretarias de Educação, 
Saúde  e Desenvolvimento,  
entidades voltadas ao aten-
dimento de pessoas com de-
ficiência e instituições ligadas 
ao setor. A intenção é cadas-
trar o maior número possível 
de pessoas com deficiência e 

estimular essa ação em todo o 
Estado. Para se cadastrar,  bas-
ta acessar o link http://parai-
ba.pb.gov.br/censo-pessoa-
com-deficiencia-pb. No caso 
das crianças, os pais ou res-
ponsáveis devem responder 
por elas.

 Segundo a presidente da 
Funad, Simone Jordão, o Go-
verno da Paraíba demonstra 
o compromisso com o seg-
mento, numa ação interseto-
rial para fazer um diagnósti-
co abrangente sobre a situação 
da pessoa com deficiência na 
Paraíba, traçando um perfil  
dessa população, para gerar 

indicadores precisos e atuais 
que vão nortear as políticas 
públicas, ações e programas 
voltados ao segmento. “Es-
ses dados irão, principalmen-
te, subsidiar a construção das 
leis estaduais e municipais e o 
monitoramento da Lei Brasi-
leira de Inclusão. É uma gran-
de conquista e o governador 
João Azevêdo criou uma for-
ça-tarefa para viabilizar a 
construção desse importan-
te cadastro”, observou.

 O Censo da Pessoa com 
Deficiência é uma ação do 
Governo do Estado da Paraí-
ba, por meio da parceria en-

tre Sedh, Funad, Codata e 
Secom, que durante quatro 
meses identificaram referên-
cias teóricas e metodológicas, 
consultas à especialistas da 
área e representantes do seg-
mento, definição de pergun-
tas que compõem o cadastro 
para coleta de informações e 
posterior análise dos dados, 
escolha da plataforma, viabi-
lização de estratégias de aces-
sibilidade e aplicação de tes-
tes-piloto com pessoas com 
deficiência. O Cadastro foi 
pensado para atender todas 
as deficiências, inclusive está 
traduzido para libras.
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Diversidade

Iniciativa tem o objetivo de reunir informações para subsidiar a implantação de políticas públicas do Estado

Funad continua cadastro de deficientes 
censo pcd

Sandra 
   Raquew Azevêdo

Colunista colaboradora

No paredão da 
indiferença

Nesse ano de 2022, os números de 
contaminação e mortes por Covid-19 no 
Brasil voltaram a crescer. Em várias partes 

do mundo a contaminação é crescente, mas 
existem diferenças quando falamos em mortes 
por coronavírus. Nas últimas semanas, chegamos 
à perda de mais de mil pessoas. Muita gente tem 
dificuldades em assimilar números. 

Quando vejo o mapa do Brasil no vermelho 
significando a alta das contaminações, e 
enxergo a casa das mortes pelos noticiários de 
TV fico sempre imaginando aeronaves caindo. 
Quando aeronaves caem, repletas de pessoas 
com suas histórias de vida interrompidas, 
telespectadores(ras) em geral demonstram 
perplexidade. 

Observo nos últimos tempos as “aeronaves” 
que foram caindo constantemente em nosso país. 
Tento me autocuidar, para que o impacto dessas 
notícias de tamanha gravidade não me arrastem 
ainda mais para o limbo. E sinto revolta demais. E 
um certo choque por perceber cotidianamente que 
o sensacionalismo em torno do reality show causa 
mais comoção, envolvimento e engajamento que o 
enfrentamento e debate público sobre a Covid-19 
e suas consequências para o Brasil. O que esse 
tipo de alienação e apatia diz sobre nós mesmos 
brasileiros e brasileiras?

Observo, inclusive com notícias sobre vacinas, 
que o dilema social no Brasil não chega a ser tão 
intenso, dada o histórico de sucesso do país, em 
épocas anteriores, no que diz respeito à saúde 
pública e campanhas de vacinação. E realmente, 
Viva o SUS!

No entanto, o dilema em torno do uso 
de máscaras e o isolamento social como 
necessidades de primeira linha para conter o 
avanço das contaminações e surgimento de novas 
variantes (inclusive alguma que não seja contida 
por vacina) segue como um dos desafios nesse 
momento de crise sanitária no país. Falo o óbvio, 
porque numa sociedade imensa em processos de 
manipulação de conteúdo noticioso, infodemia 
e desinformação, o óbvio se transforma em  
complexidade. 

Já muitos anos processos de desinformação, 
sobretudo em países “periféricos” são estratégicos 
para criar instabilidade política, empobrecimento 
econômico e tensões sociais. Com o advento 
das novas tecnologias, sua portabilidade e o 
controle mais direito das informações, as poucas 
e grandes empresas com base na Tecnologia de 
Informação e Comunicação (TIC’s) vão assumindo 
um poder transnacional que desafia governos 
em diferentes partes do mundo. Se por um lado 
cada pessoa acha relevante a portabilidade de 
sua verdade única, por outro lado há uma Babel 
que só intensifica a bestialidade, a barbárie, os 
massacres cotidianos. 

 Infelizmente parece que Babel deixou de 
ser uma metáfora de um tempo muito distante e 
se tornou um paradigma. Talvez haja pessoas que 
como eu se sinta estranha ou desconfortável por 
não compreender a lógica na qual faz com que um 
paredão de um “reality” assuma tanta relevância 
em confronto com a realidade de mais de mil 
pessoas efetivamente mortas. Ou pelo fato de que 
um imigrante congolês tenha sido barbaramente 
morto, com pessoas no entorno, sem que houvesse 
qualquer gesto que impedisse o assassinato. 

 Quando naturalizamos a barbárie nos 
condenamos. O efeito de sentido provocado pela 
repetição de crimes veiculados exaustivamente 
em telas é de muita perversidade. Porque instaura 
uma aceitação, um pensamento de fatalidade 
que é aos poucos introjetado socialmente. Como 
construir uma outra educação para as mídias, ou 
como cultivar outros valores capazes de erradicar 
a indiferença, o individualismo, e essa pulsão de 
morte que é semeada diariamente? 

 Quando se mercantiliza a morte em 
diferentes níveis de certo modo se revela como o 
sistema produtivo atingiu o seu ápice de destruição 
massiva, em escala global. Contraditoriamente 
o Planeta enquanto organismo vai reagindo, 
enfrentando o quanto e como pode. E nós, os 
humanos, vamos tentando sobreviver e catar as 
migalhas de utopia que foi desmantelada por 
tantos desgastes ao longo do caminho. 

 Eu sempre fico bem surpresa com o tal 
paredão do reality show, que consegue unificar 
tantas correntes ideológicas num ritual tão 
violento, expresso pelo próprio substantivo que o 
classifica. Onde se comunga naturalmente do ato 
de aniquilar, ainda que simbolicamente. E onde 
todos os argumentos parecem nada mais que 
falácia que dura poucos instantes. 

Sede da Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência - Funad - em João Pessoa

Técnica de enfermagem recebe 
prêmio especial do Nota Cidadã

em espécie

O Programa Nota Cidadã, 
por meio da Loteria Estadual 
da Paraíba (Lotep), já execu-
tou a transferência bancária 
da premiação dos ganhado-
res do sorteio do mês de de-
zembro. Os 21 contemplados, 
que receberam um total de 
R$ 60 mil em prêmios em di-
nheiro, foram das cidades de 
João Pessoa, Campina Gran-
de, Sapé e São Bento. 

A ganhadora do prêmio 
especial de R$ 20 mil do mês 
de dezembro, a técnica de en-
fermagem Patrícia Marcelino 
do Nascimento, de João Pes-
soa, comemorou a sua pri-
meira premiação no Nota 
Cidadã. “O prêmio foi um 
presente de Deus. Me sen-
ti muito feliz ao saber que 
tinha sido sorteada. Fiquei 
muito surpresa e sem acre-
ditar. Fiquei sabendo através 
do meu e-mail somente nove 

dias depois do sorteio, pois 
não tenho costume de olhar 
o e-mail direto, pois não ha-
via assistido o sorteio. Custei 
para acreditar, pois achava 
que era um golpe, mas depois 
de verificar no YouTube,  Ins-
tagram, Diário Oficial passei 
a perceber que realmente era 
verdade”, declarou Patrícia, a 
premiada do sorteio do Natal.

Segundo ela, o impacto 
da premiação na família foi 
imediato. “Os familiares fica-
ram muito felizes, mas pou-
cas pessoas sabem que ga-
nhei esse prêmio. Muitos já se 
cadastraram no Nota Cidadã 
depois que souberam que fui 
a ganhadora do prêmio espe-
cial. Agora, todos passaram 
a exigir o CPF na nota fiscal”, 
revelou.

Cadastrada desde maio 
do ano passado, a técnica de 
enfermagem precisou ape-

nas de oito sorteios para ga-
nhar o prêmio especial de R$ 
20 mil. Ela falou sobre sua es-
tratégia. “Que as pessoas não 
deixem de exigir o CPF em 
suas notas, pois elas também 
poderão ser sorteadas, assim 
como chegou minha vez a de 
outras pessoas também che-
gará. Todos deveriam exigir 
seus direitos enquanto cida-
dãos. Mesmo antes de ser 
cadastrada no programa, eu 
já colocava o CPF na nota, 
mas jamais pensava que po-
deria ser sorteada”, confes-
sou Patrícia, acrescentando 
que tem muitos desejos para 
realizar com dinheiro, “mas 
um em especial que quero 
conquistar ainda será mais 
adiante. Guardarei o dinhei-
ro em minha conta poupan-
ça até lá”, revelou Patrícia, 
que mora no bairro do Bes-
sa, na capital.  

 Nos sorteios do Nota Ci-
dadã, três ganhadores ainda 
não receberam a premiação: 
a ganhadora Marinalva Du-
tra do Nascimento, de João 
Pessoa, que foi sorteada em 
setembro de 2021, e o ganha-
dor de outubro Manuel San-
tos Zambrano Valência, tam-
bém da capital. No sorteio de 
dezembro, a ganhadora Ma-
ria Eduarda de Souza Silva 
da capital está com pendên-
cias. Todos foram sorteados 
com o prêmio de R$ 2 mil.

 Como concorrer
 Para concorrer aos 21 prê-

mios do Nota Cidadã que to-
talizam R$ 60 mil em dinhei-
ro, sendo 20 prêmios de R$ 
2 mil e um prêmio especial 
de R$ 20 mil, a pessoa pre-

cisa fazer, antes de tudo, um 
cadastro único no portal di-
gital do governo no link ht-
tps://notacidada.pb.gov.br/  
O cadastro solicita apenas 
o nome completo; número 
do CPF; data de nascimen-
to; e-mail e a criação de uma 
senha. Após o cadastro, o ci-
dadão deve exigir a inclusão 
do CPF na nota fiscal em to-
das as compras do comér-
cio local.

O Programa Nota Cida-
dã já premiou 504 paraiba-
nos, que exigiram a nota fis-
cal e inseriram o CPF no ato 
da compra, sendo 480 que re-
ceberam prêmios de R$ 2 mil 
e outros 24 deles com um prê-
mio especial de R$ 20 mil de 
40 cidades paraibanas. Nos 
últimos 24 meses, já foi pago 

em prêmios no Nota Cida-
dã um valor na ordem de R$ 
1,440 milhão.

Cidadania fiscal
O Programa Nota Cida-

dã, que é uma iniciativa do 
Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Fazenda (Sefaz-PB), 
com apoio dos órgãos como 
Lotep e a Codata, incentiva o 
contribuinte paraibano a de-
senvolver o exercício da cida-
dania fiscal ao exigir a nota 
fiscal e incluir o CPF na Nota 
Fiscal do Consumidor Eletrô-
nica (NFC-e) em suas com-
pras no comércio do Estado 
da Paraíba para participar 
de sorteios mensais em di-
nheiro e fortalecer o comér-
cio local.

Prêmios individuais são de R$ 2 mil

direitos 
Damares quer 
ação contra 
a escravidão
doméstica

A ministra da Mulher, Fa-
mília e dos Direitos Huma-
nos, Damares Alves, propôs, 
ontem, que os órgãos públicos 
e as entidades civis que atuam 
com a questão do trabalho es-
cravo contemporâneo intensi-
fiquem o combate à chamada 
escravidão doméstica.

O trabalho doméstico se-
melhante à escravidão é ca-
racterizado por práticas como 
submeter a pessoa a trabalhos 
forçados, jornadas exaustivas 
ou condições degradantes, 
bem como quando o empre-
gador mantém os funcioná-
rios sob vigilância ostensiva, 
retém os documentos pessoais 
dos trabalhadores ou impede 
o acesso destes aos meios de 
transporte necessários para 
deixar o local de serviço.

Segundo a Coordenado-
ria Nacional de Promoção da 
Igualdade de Oportunidades e 
Eliminação da Discriminação 
no Trabalho, do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social 
(MTPS), ao menos 30 mulheres 
submetidas a condições análo-
gas à escravidão foram resga-
tadas em 2021, o que motivou 
o próprio Ministério do Traba-
lho a anunciar, na segunda-fei-
ra (7), que intensificará as ações 
de fiscalização como parte da 
Campanha Nacional pelo Tra-
balho Doméstico Decente. 

Para a ministra Damares 
Alves, os muitos casos indicam 
a necessidade de uma campa-
nha nacional – ainda que com 
ênfase nas regiões Norte e Nor-
deste – para identificar os ca-
sos de escravidão doméstica 
existentes, informar as víti-
mas sobre seus direitos e como 
denunciar a exploração e cons-
cientizar os empregadores so-
bre a possibilidade de estarem 
incorrendo em um crime.

Foto: Walter Rafael
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Diversidade

Essas reuniões têm demandas específicas e o Governo precisa  ouvir essas necessidades para atuar decisivamente

Governo reúne municípios no debate
políticas para juventude

Foto: Secom/PB
O Governo da Paraíba, por 

meio da Secretaria Executiva 
de Juventude, está realizando 
uma série de visitas a municí-
pios para dialogar com jovens 
e debater as prioridades dessa 
parcela da população. Entre os 
temas tratados em cinco mu-
nicípios e que servirão de base 
para a formulação de políti-
cas públicas estão: cursos de 
capacitação, acesso a serviços 
de saúde, combate à violência 
e ações voltadas aos cuidados 
da saúde mental. 

 “Essas reuniões são de ex-
trema importância, pois em 
cada localidade os jovens têm 
demandas específicas e o Go-
verno precisa ouvir essas ne-
cessidades para poder atuar 
de forma assertiva. Além dis-
so, esses encontros são funda-
mentais para apresentar os 
serviços que a pasta, que tem 
o intuito de [dispor] políticas 
públicas para a juventude, 
disponibiliza”, disse a secre-
tária executiva de Juventude, 
Rafaela Camaraense.

 Na terça-feira (8), a gesto-
ra foi até Alagoa Grande e con-
versou com jovens atendidos 
pelo Serviço de Convivência 
nos Distritos de Zumbi e Ca-

A agenda continua 
nesta quinta-feira, 
com encontro com jo-
vens de Uiraúna e de 
São José de Piranhas

Polícia Federal deflagra Operação Falsas Promessas
tráfico de pessoas

A Polícia Federal defla-
grou na manha ontem a Ope-
ração Falsas Promessas, vi-
sando combater o tráfico de 
pessoas, no Maranhão e no 
Rio Grande do Sul.

Foram cumpridos dois 
mandados de busca e apreen-
são, um no município de São 
Luís (MA) e outro em Sapu-
caia do Sul (RS), além de ou-
tro mandado de busca pes-

soal. Todas as medidas foram 
expedidas pela Justiça Fe-
deral.

Durante a investigação, a 
Polícia Federal descobriu que 
21 trabalhadores oriundos do 
estado do Maranhão foram 
aliciados, mediante fraude, 
com a promessa de trabalho, 
alojamento e alimentação pa-
gos pela empresa contratan-
te. Para enganar as vítimas, 
os investigados simularam a 
assinatura de contrato ainda 
em solo maranhense. A pro-

messa era de que o trabalho 
seria no estado do Rio Gran-
de do Sul. 

Ao chegarem ao destino, 
as vítimas descobriram que 
foram enganadas, pois o con-
trato assinado não tinha qual-
quer validade perante a cons-
trutora. Em sequência, foram 
constrangidos a assinarem 
novo contrato com valor in-
ferior de salário básico e sem 
o auxílio-alimentação que ha-
via sido prometido. Além dis-
so, acreditavam ter sido con-

tratados como carpinteiros, 
todavia, no Rio Grande do 
Sul, descobriram que iriam 
trabalhar como montadores, 
carregando formas metálicas, 
que pesavam cerca de 65 qui-
los. Elas também foram enga-
nadas com relação ao suposto 
recebimento de valor adicio-
nal por produção, uma vez 
que o mínimo a ser atingido 
era inalcançável.

Quando perceberam o 
esquema fraudulento, as ví-
timas pediram para serem 

demitidas, solicitando o paga-
mento ao menos da passagem 
de volta para o Maranhão. Os 
investigados, por sua vez, dis-
seram que os trabalhadores, 
se quisessem sair, deveriam 
pedir demissão e não teriam 
direito a nada.

Os investigados pode-
rão responder por crimes 
de reduzir alguém a condi-
ção análoga à escravidão e 
de tráfico de pessoas, dentre 
outros, podendo a pena ul-
trapassar 16 anos.

Ação
Os investigados 
disseram que o 

trabalhadores, se 
quisessem sair, 
deveriam pedir 

demissão e não teriam 
direito a nada

Agência Brasil 

“Além disso, 
esses 
encontros são 
fundamentais 
para 
apresentar 
os serviços 
que a pasta 
tem o intuito 
de dispor 
políticas 
públicas para 
a juventude”

Rafaela Camaraense

nafístula. Também se reuniu 
com a juventude na zona ur-
bana e da Comunidade Qui-
lombola Caiana dos Crioulos.

Nessa quarta-feira (9) a se-
cretária executiva de Juven-
tude cumpre agenda em Ca-
tolé do Rocha, se reúne com 

jovens lideranças de Paulista 
e participa de encontro com 
alunos do Campus IV da Uni-
versidade Estadual da Paraí-

ba (UEPB). A agenda continua 
nesta quinta-feira, com encon-
tro com jovens de Uiraúna e 
de São José de Piranhas.

Jovem Pan demite Adrilles Jorge 
após gesto associado a nazismo

‘sieg heil’

O escritor e comentaris-
ta Adrilles Jorge foi demiti-
do da Rádio Jovem Pan on-
tem após fazer um gesto 
que foi associado ao nazis-
mo, na esteira da polêmi-
ca iniciada pelo podcaster 
Monark, Bruno Aiub. Ao 
encerrar sua fala em um 
programa da emissora, o 
escritor levou a mão à altu-
ra da cabeça. Nas redes so-
ciais, usuários apontaram 
semelhança com a sauda-
ção nazista “sieg heil”, utili-
zada durante o período do 
Terceiro Reich alemão.

Ao se despedir, Adrilles 
levantou a mão direita de 
forma retesada e, em segui-
da, deu risada. Em vídeo que 
circula nas redes sociais, é 
possível ver o apresentador 
William Travassos falando 
“surreal” em reação ao co-
mentarista. Usuários compa-
raram a imagem a registros 
de Adolf Hitler fazendo ges-
to semelhante.

O grupo Judeus pela De-
mocracia repudiou o epi-

sódio, que classificou como 
intolerável. “Já vimos atroci-
dades serem ditas nesta TV 
e rádio, mas um ‘sieg heil’ é 
absurdo demais, até para a 
Jovem Pan”, escreveu a enti-
dade. Influenciadores suge-
riram pressionar os patroci-
nadores da Jovem Pan para 
que o comentarista seja de-
mitido. Outros defenderam 
que ele seja preso por apolo-
gia ao nazismo.

O que diz Adrilles
Ao Estadão, Adrilles dis-

se estar “pasmo” pela reper-
cussão do gesto e atribuiu a 
polêmica à “cultura do can-
celamento”. Segundo ele, o 
aceno é recorrente em suas 
participações no programa 
e se trata de um “tchau”. 
“Eu jamais faria um grace-
jo de saudação nazista ao fi-
nal de um longo comentário 
em que rechacei veemente-
mente o nazismo”, afirmou. 
“Me sinto até constrangido 
de ter de responder algo tão 
óbvio. Nunca pensei que 
fôssemos chegar a um nível 
de surrealismo tão grande”, 
completou.

Em seu comentário no 
programa, Adrilles classifi-
cou a fala de Monark como 
“extremamente infeliz”, con-
denou o regime de Adolf Hi-
tler e argumentou que, em 
sua avaliação, o comunismo 
deveria ser igualmente proi-
bido. “Eu acho que ele se ex-
pressou mal. (defender) um 
partido que prega de manei-
ra aberta que o povo judeu 
deva ser exterminado é uma 
declaração extremamente in-
feliz”, disse.

Adrilles relatou ao Es-
tadão que, após o encerra-
mento da edição, Travassos 
o questionou nos bastido-
res se ele teria feito um “sieg 
heil”. “Eu até brinquei: vou 
acabar sendo cancelado por 
má interpretação”, afirmou 
o escritor.

O comentarista disse con-
siderar que a causa da reper-
cussão negativa é o “calor do 
momento”, dado que as de-
clarações de Monark foram 
muito comentadas na inter-
net nesta terça-feira. “É mui-
to ridículo, muito patético. 
Eu falei 30 minutos contra o 
nazismo”, afirmou.

Davi Medeiros 
Agência Estado

Ministério Público de SP abre 
investigação contra Monark

antissemitismo

Depois da Procuradoria-
Geral da República (PGR), o 
Ministério Público de São Pau-
lo também abriu uma investi-
gação criminal contra o you-
tuber Bruno Aiub, conhecido 
como Monark, por apologia ao 
nazismo no programa Flow Po-
dcast. O inquérito, instaurado 
ontem vai ficar sob responsa-
bilidade do Grupo Especial de 
Combate aos Crimes Raciais e 
de Intolerância (Gecradi).

O apresentador defendeu o 
‘direito’ de ser antissemita no 
episódio que foi ao ar na segun-
da-feira, 7, com participação 
dos deputados federais Tabata 
Amaral (PSB-SP) e Kim Kata-
guiri (DEM-SP). “Eu acho que 
tinha de ter o partido nazista 
reconhecido pela lei”, disse. A 
declaração viralizou nas redes 
sociais e levou ao desligamen-
to do youtuber, sob pressão de 
patrocinadores.

O Ministério Público de São 
Paulo diz que o conteúdo na-
zista e antissemita da fala é ‘in-
questionável’. “O caráter racis-
ta, antissemita e o proselitismo 

nazista em um podcast assisti-
do por mais de 400 mil pessoas 
reclamam a atuação desta Pro-
motoria de Justiça de Direitos 
Humanos”, escreveram os pro-
motores Anna Trotta Yaryd e 
Lucas Martins Bergamini, que 
assinam a portaria de abertura 
do inquérito.

Os promotores querem ou-
vir Monark dentro de 30 dias 
sobre as declarações. Também 
mandaram notificar a Delega-
cia de Crimes Raciais e Delitos 
de Intolerância (Decradi), para 
abertura de inquérito policial, 
e o YouTube, para remoção do 
vídeo da plataforma.

O MP ainda pediu aos Es-
túdios Flow que encaminhem 
os ‘atos constitutivos da empre-
sa’. Monark é um dos sócios do 
grupo, mas deve deixar a posi-
ção em breve. Após a polêmi-
ca, Igor Coelho, também sócio 
da empresa, disse que a parte 
do colega deve ser comprada. 
“A gente entendeu a gravidade 
do problema, decidimos desli-
gar o Monark para que as pes-
soas que trabalham aqui, e os 
outros programas, não sofram 
com isso”, afirmou.

Diante da repercussão das 

Rayssa Motta e Fausto Macedo 
Agência Estado

“O caráter 
racista, 
antissemita e 
o proselitismo 
nazista em 
um podcast 
assistido por 
mais de 400 
mil pessoas 
reclamam a 
atuação desta 
Promotoria

Portaria de abertura do inquérito

declarações, Monark gravou 
um vídeo de desculpas, em que 
disse estar ‘muito bêbado’ no 
momento da gravação. “Falei 
de uma forma muito insensí-
vel com a comunidade judaica 
e peço perdão pela minha in-
sensibilidade”, disse.
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Conceição Honório está ansiosa. É 
que no dia 12 de março  a advogada 
participa mais uma vez do Pedal das 
Mulheres, dentro das comemorações 
do mês dedicado a elas. O evento ci-
clístico, que entra na 18ª edição, pro-
mete reunir 150 mulheres fãs do pedal. 
Um trajeto que inicia em Cabedelo com 
destino à Praia de Pipa, no Rio Grande 
do Norte, 110 quilômetros de desafios, 
mas também de muitas belezas natu-
rais e troca de experiências.

Para Conceição, o evento reforça 
a empatia e a união entre as ciclistas. 
Momento de estreitar os laços e apro-
veitar as belas paisagens que o cená-
rio proporciona. “Só deixei de partici-
par em 2014. São 17 pedais e eu já conto 
com esse evento já que tenho a bicicle-
ta como um hobby, é a minha ativida-
de física”. A entrevistada, que treina 
três vezes por semana, sabe que pre-
cisa estar bem para enfrentar o desa-
fio, que se torna mais leve com o apoio 
mútuo entre as participantes. Ciclista 
experiente, ela conta que é, sim, preci-
so ter certo preparo, mas que a vonta-
de de somar ao grupo deve vir em pri-
meiro lugar. “O diferencial é a união e 
a congregação de todas. Além da des-
contração, no Pedal das Mulheres não 
há espaço para a competição e sim para 
a empatia e a solidariedade”. Outro di-
ferencial, disse, é o fato de não haver ne-
nhum homem, seja pedalando ou no 
apoio. “Nem na parte mecânica, toda a 
equipe é formada por mulheres”.

Francislene Lira também não vê a 
hora de subir na bicicleta e encarar o 
percurso. A profissional, que é mas-
ter coach com formação em psicanálise 
clínica, sabe bem da importância des-
se tipo de atividade, não apenas para o 
físico mas também para a mente. “Vejo 
nisso tudo uma grande ferramenta de 
desenvolvimento humano e o mais in-
teressante, de forma divertida, descon-
traída”. Descobrir que é possível, esse 
é também um dos pontos positivos do 
Pedal, que já faz parte do calendário de 
eventos de João Pessoa. “Muitas mulhe-

res pensam que pedal de longa distân-
cia é para A, B ou C e nunca para ela, até 
que vivenciam o Pedal das Mulheres e 
experimentam a emoção extraordiná-
ria do “eu também posso, eu consigo’”.

Uma estrutura com três carros de 
apoio vai acompanhar o comboio em 
todo o trajeto, que tem início na balsa, 
em Cabedelo, cedinho, às 5h. “Desce-
mos em Costinha, onde começa o Pe-
dal, que passa por inúmeras trilhas 
com cinco travessias e sete pontos de 
parada para lanche e hidratação”, de-
talha Viviane Rocha, uma das ideali-
zadoras do evento. Para ela, o esforço 
necessário para cumprir o trajeto fica 
muito mais leve com tantas mulheres 
reunidas. “A pessoa esquece o calor e os 
quilômetros, é uma alegria só, uma di-
versão, que quem participa fica encan-
tada. Imagina um monte de mulheres 
fortes e empoderadas, uma energia boa 
que a gente nem sente o desafio”. E a re-
compensa acontece por volta das 17h, 
que é a previsão de chegada no Cha-
padão de Pipa, onde o grupo faz a tra-
dicional foto que marca mais um Pe-
dal cumprido. “É no belíssimo pôr do 
sol, momento da coroação quando to-
das chegam juntas e finalizam o Pedal”.

Para as interessadas, as inscrições 
seguem até o dia 15 de fevereiro e po-
dem ser feitas através do instagram do 
grupo @pedasdasmulheres. O investi-
mento de R$ 280 inclui camisa, hidra-
tação, alimentação, travessia, carro de 
apoio e suporte mecânico.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Pedal das 
mulheres

novo desafio

Otton Santos garante participação  
no Meeting Nacional, após seletiva

jiu jitsu

O judoca Otton Arantes dos Santos ficou 
em 5º lugar na Seletiva Nacional Sub-21 de 
Judô, que aconteceu no último final de sema-
na no Ginásio do Sesi Piratininga - Osasco, em 
São Paulo. O evento marca o recomeço do pro-
cesso de formação das seleções juvenis (Sub-
18) e Júnior (Sub-21), que representarão o Bra-
sil em competições internacionais neste ano.

Com a colocação, o atleta, único represen-
tante paraibano na competição, garante vaga 
no Meeting Nacional, que será realizado nos 
dias 12 e 13 março, no Rio Grande do Sul. O 
próximo desafio pode inserir o atleta de 19 
anos na seleção brasileira de base. “Os que so-
bem ao pódio no meeting já estão aptos a par-
ticipar da seleção e eu tenho certeza que nessa 
competição o meu desempenho será melhor”, 
adiantou o atleta que volta a lutar por Pernam-
buco, estado de origem, depois de seis anos 
defendendo a Paraíba.

Mas o objetivo para 2022 vai além e Ot-
ton quer ser campeão brasileiro na categoria 
Sub-21 +100kg. “A meta é ser campeão brasi-
leiro e me classificar para o circuito interna-
cional, competir e ser campeão fora do país. 
Tenho potencial para ser campeão na catego-
ria”, disse o judoca que vem desenvolvendo 
um trabalho constante de preparação no ta-
tame e na academia, onde conta com o auxí-
lio de um preparador físico. 

Otton Arantes, que pratica judô desde os 
três anos de idade e é faixa preta na modalida-
de com títulos na Paraíba e em Pernambuco, 
sabe que tem desafios importantes pela fren-

te, mas está seguro e certo do que quer para o 
futuro e tem trabalhado para isso. “Pretendo 
ser campeão olímpico. Para isso, treino todos 
os dias judô e faço academia, além de jiu-jit-
su para complementar o judô. Tenho acom-
panhamento nutricional e com fisioterapeuta 
tudo para atingir meu objetivo maior”. 
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Foto: Thaís Paes

As pessoas interessadas em 
se inscrever têm até o pró-
ximo dia 15 para partici-

par do evento; a taxa custa 
R$ 280

Otton Arantes dos Santos 
ficou em 5o lugar na seletiva 

nacional, realizada na cidade 

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

150
mulheres são 

esperadas em mais 
uma edição do 

evento, que terá 
110 quilômetros de 
desafio, no dia 12 

de março

A 18a edição começa em Cabedelo e segue em 
direção à Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte
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As primeiras rodadas do 
Campeonato Paraibano apre-
sentam novidades em relação 
ao quadro de arbitragem que 
participa do certame. É que 
nesta edição da competição, 
a Comissão Estadual de Ar-
bitragem de Futebol da Pa-
raíba (CEAF-PB) passa a im-
plantar o sistema de acesso e 
rebaixamento para o quadro 
de arbitragem durante o Pa-
raibano deste ano.

De acordo com Arthur 
Alves, presidente da CEA-
F-PB, a ideia é avaliar o tra-
balho individual do quadro 
de arbitragem para que, ao 
fim do torneio estadual, seja 
possível estabelecer um ran-
queamento e classificação 
por categorias criadas pela 
CEAF-PB.

“Nós estamos criando 
esse ano o acesso e o des-
censo dos árbitros. Eles serão 
divididos por seis catego-
rias: elite, promissor, básico 
I, básico II, iniciante e esta-
giário. A qualificação fun-
ciona através da desenvol-
tura de cada profissional no 
decorrer da competição. Ao 
fim do torneio teremos o ran-
queamento por posição de 
todo o quadro de arbitragem 
que trabalhou nesta edição 
do Campeonato Paraibano.” 

Atualmente, o quadro de 
arbitragem do futebol pa-
raibano é composto por 40 
profissionais, entre árbitros 
e assistentes que atuam no 
Campeonato Paraibano. To-
dos eles serão avaliados com 
mais rigor, como parte do pro-
cedimento implantado pela 
FPF-PB para otimizar a aplica-
ção das regras nos jogos. 

Arthur Alves ainda reve-
lou que, até o fim do Campeo-
nato Paraibano, a CEAF-PB 
vai divulgar mais detalhes so-
bre o novo sistema implanta-
do, além do ranqueamento 
dos profissionais da arbitra-
gem paraibana, sempre de 
acordo com seus rendimen-
tos nas quatro linhas.

“Realizamos uma pré-
temporada e implementa-
mos esse modelo de acesso 
e descenso na arbitragem 
pensando em melhorar o 
quadro de árbitros do fute-
bol da Paraíba. No decorrer 
do Paraibano vamos publi-
car o edital com detalhes so-
bre regimento e regulamen-
to desse novo modelo para 
que todos possam ter conhe-
cimento e acesso às informa-
ções. No fim do torneio, será 
divulgado o ranqueamento 
por categoria, com todo o 
quadro de profissionais da 
arbitragem que trabalharam 
nesta edição do Campeona-
to Paraibano”, finalizou.

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Juventude, Es-
porte e Lazer (Sejel), con-
firmou, ontem, o apoio à 
atleta paraibana Mayara 
Rocha, que vai disputar 
o Campeonato Brasileiro 
de Powerlifting 2022, que 
corresponde à modalida-
de de Levantamento de 
Peso. A competição vai 
ocorrer no período de 17 a 
20 deste mês, na cidade de 
São Bento do Sul, em San-
ta Catarina.

A atleta tem 29 anos, é 
natural de Campina Gran-
de e já acumula no currícu-
lo vários títulos regionais, 
nacionais e internacionais, 
além de ser membro da Se-
leção Brasileira de Levan-
tamento de Peso Olímpico 
(LPO). “Estou competindo 
desde 2015 e sempre con-
sigo trazer medalhas para 
Paraíba e por muitas ve-
zes sou a única represen-
tante nordestina na moda-
lidade. E aproveito para 
agradecer porque, depois 
que as competições volta-
ram no segundo semes-
tre de 2021, estou contan-
do regularmente com o 
apoio do Governo do Es-
tado e isso só mostra que 
está havendo um trabalho 
de apoio aos atletas parai-
banos”, disse Mayara.

O secretário executivo 
de Esporte e Lazer, José 
Marco, afirmou que o pa-
pel de apoiar aos atletas é 
uma das políticas públicas 
do Governo do Estado que 
continua sendo cumprida. 
“Esse apoio para que Ma-
yara possa disputar uma 
competição importante 
como essa de Santa Catari-
na é mais um que o Gover-
no faz em benefício de al-

guém da Paraíba que nos 
represente em outros ter-
ritórios. As políticas pú-
blicas de apoio ao espor-
te vêm sendo cumpridas 
pela gestão, pois, além dos 
programas, existe o Bolsa 
Esporte é um projeto que é 
considerado um dos gran-
des marcos de auxílio não 
só aos atletas, como tam-
bém aos técnicos e tam-
bém aos paratletas”, fri-
sou José Marco.

O diretor de árbitros, Arthur Alves, 
com árbitros da entidade, passando 

informações novas da reestruturação

Mayra
treina 
para 
parti-
cipar 
de mais 
uma 
compe-
tição 
nacio-
nal na 
próxima 
semana

Powerlifting

Mayara Rocha vai disputar o Brasileiro em Santa Catarina

Arthur Alves, diretor de árbitros, vai estabelecer o ranqueamento ao final do Paraibano da primeira divisão

Federação cria acesso e rebaixamento
ArbitrAgem

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com
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“E aproveito 
para agrade-
cer porque, 
depois que 
as competi-
ções voltaram 
no segundo 
semestre de 
2021, estou 
contando re-
gularmente 
com o apoio 
do Governo do 
Estado e isso 
só mostra que 
está havendo 
um trabalho 
de apoio aos 
atletas parai-
banos”

Mayara Rocha
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Na sua segunda partici-
pação  na Copa do Nordes-
te, o Sousa chega a 3ª rodada 
com um aproveitamento de 
33,3% e passa agora a jogar 
os próximos jogos da com-
petição de olho na matemá-
tica, em busca de vitórias 
para somar pontos com o 
objetivo de avançar à pró-
xima fase do maior torneio 
de clubes do país. O “Dinos-
sauro” soma até aqui três 
pontos conquistados em 
nove disputados e para a 
sequência do torneio, o clu-
be vai continuar mandando 
seus jogos no Marizão.

O clube paraibano acu-

mula uma vitória e duas 
derrotas no torneio. A úl-
tima partida do alviverde 
válida pela terceira rodada 
do Nordestão foi marcada 
pela derrota por 1 a 0  para 
o Sport-PE, na Ilha do Reti-
ro, em Recife, na última ter-
ça-feira (8).  

Com um esquema mon-
tado pelo treinador Tardelly 
Abrantes, que deu consis-
tência ao setor do meio cam-
po, e até conseguiu segurar 
o Leão por grande parte do 
jogo, criou duas situações 
perigosas no primeiro tem-
po, mas já na segunda parte 
da etapa final, o Alanzinho 
marcou o gol que deu a vi-
tória dos pernambucanos. 
A sete minutos do fim da 

partida o clube ainda teve 
o volante Daniel Costa ex-
pulso por falta, próximo à 
grande área.

O próximo compromis-
so do Sousa acontece nes-
te fim de semana. E para 
a partida o clube ganhou 
um reforço de peso. É que a 
CBF definiu, no início des-
ta semana, pela liberação 
do Estádio Marizão para 
realização de jogos como 
mandante. Assim, vai re-
ceber, neste domingo, em 
Sousa, às 16h, o Sergipe, 
pela 4ª rodada do Nordes-
tão. O clube precisa vencer 
a partida se quiser continu-
ar com chances de classifi-
cação para a próxima fase 
do torneio.

Quem comemorou a li-
beração do Marizão foi o 
presidente Aldeone Abran-
tes. O dirigente alviverde 
acredita na força do clube 
e da torcida, para buscar a 
vitória neste domingo.

“Ficar sem poder jo-
gar no Marizão seria uma 
grande perda, pois a força 
do Sousa está na sua torci-
da, na sua casa e sua pró-
pria história. Com estádio 
liberado vamos poder con-
tar com o apoio de nossa 
torcida, teremos três dos 
dois jogos que ainda res-
tam nessa primeira fase, 
no Marizão. Vamos fazer 
nosso dever de casa para 
buscar a classificação”, co-
mentou Aldeone.

Brasil vai sediar etapa do
Circuito Mundial de Skate

O Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, 
será palco de uma das principais competições 
internacionais de skate street.  O anúncio foi feito, 
ontem, pelo Ministério da Cidadania. Nos dias 5 e 
6 de novembro, a Arena Carioca 1 receberá uma 
das etapas do Circuito Mundial da Street League 
Skateboarding (SLS World Tour 2022), que trará 
ao Brasil os melhores atletas do mundo, com vá-
rios brasileiros entre os favoritos. Na última terça-
feira, o secretário especial do Esporte do Ministé-
rio da Cidadania, Marcelo Magalhães, o CEO da 
SLS, Joe Carr, e o diretor comercial da 213 Sports, 
empresa parceira da SLS no Brasil, Pedro Dau 
Mesquita, oficializaram o apoio do Governo Fe-
deral para que o evento seja no Rio de Janeiro. A 
Secretaria Especial do Esporte é responsável pela 
gestão de quatro equipamentos no Parque Olím-
pico: Arenas Carioca 1 e 2, Velódromo e Centro 
Olímpico de Tênis.

Curtas
Palmeiras segue treinando
para a decisão de sábado

O Palmeiras retornou ao gramado 12h30 depois 
de derrotar o Al Ahly e passar à final do Mundial 
de Clubes. No fim da manhã dessa quarta-feira, 
pelo horário local, os reservas da equipe fizeram 
uma atividade tática no Zayed Sports City, em Abu 
Dabi. Dos titulares, apenas o goleiro Weverton foi 
a campo. Os atletas que iniciaram o duelo contra 
a equipe egípcia fizeram um trabalho regenerativo 
na academia do hotel onde estão hospedados. Os 
reservas participaram em campo reduzido de uma 
sessão de velocidade, passes rápidos, pressão, 
perda e recuperação da bola.

Abel Ferreira permitiu que a imprensa assistisse 
a mais do que os 15 minutos protocolares do 
trabalho tático, comandado por seus auxiliares com 
minigols e cones espalhados. 

Chelsea decide o Mundial 
após vitória sobre o Al Hilal

O Chelsea venceu, ontem, o Al Hilal por 1 
a 0 com gol de Lukako e vai enfrentar o Pal-
meiras na final do Mundial. A partida acon-
tecerá no próximo sábado em Abu Dabi, nos 
Emirados Árabes Unidos. A final do Mundial 
neste formato será inédita para o Palmeiras, 
mas não para o Chelsea. Em 2012, o clube 
inglês chegou à decisão do torneio, disputado 
no Japão, e enfrentou outro clube brasileiro: o 
Corinthians, um dos grandes rivais do time al-
viverde, que venceu por 1 a 0, com gol do cen-
troavante peruano Paolo Guerrero, no Estádio 
Internacional, em Yokohama. Para a decisão o 
Chelsea, espera contar com o técnico alemão 
Thomas Tuchel, eleito recentemente pela Fifa 
como o melhor de 2021. Ele foi diagnosticado 
com a Covid-19 no último sábado, em Londres.

A CBF já divulgou a ta-
bela básica do Campeona-
to Brasileiro da Série C, que 
este ano vai começar já no 
dia 9 de abril e terminará no 
mês de outubro, por causa 
da Copa do Mundo do Ca-
tar. A mudança na forma de 
disputa da competição, que 
agora terá uma primeira fase 
por pontos corridos, com to-
dos os clubes jogando entre 
si, não agradou aos clubes do 
Nordeste e consequentemen-
te aos paraibanos. O Campi-
nense começará a sua partici-
pação enfrentando o Atlético 
(CE), no Ceará. Já o Botafogo 
vai estrear contra o São José 
(RS), no Almeidão. O presi-
dente do Belo, Alexandre Ca-
valcanti, disse que a logísti-
ca será bem complicada e o 
clube já vai iniciar o plane-
jamento para as viagens dis-
tantes que terá pela frente.

“Por ser um dos 10 pri-
meiros clubes no Ranking 
Nacional de Clubes, o Bo-
tafogo vai jogar 10 partidas 
em casa e nove fora. Essa é 
uma notícia boa, mas por 
outro lado, teremos logísti-
cas bastante complicadas, 
porque vamos jogar no Pará, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Centro-Oes-
te. As despesas serão muito 
maiores e a ajuda de custo da 
CBF para este ano é a meta-
de do que foi no ano passa-
do. A quantia não dará para 
custear nem 10 por cento das 
despesas com as viagens”,  
afirmou o presidente do Belo.

O Botafogo vai enfrentar 
10 adversários no Almeidão 
e nove fora de casa.

Apesar das dificuldades, 
Alexandre Cavalcanti afir-
mou que o Botafogo vai es-
tar preparado para buscar o 
acesso à Série B, o grande ob-
jetivo do clube, desde que ini-
ciou a sua participação na Sé-
rie C, em 2014. 

“Nós fomos um voto ven-
cido, assim como todos os 
clubes do Nordeste, com ex-
ceção do Confiança de Sergi-
pe, que votou pela mudança. 
Porém, agora não tem mais 
jeito, paciência, vamos para 
a luta, já vamos começar o 
planejamento. Quanto a ta-
bela, quem quer se classifi-
car não escolhe adversário. 
Vamos trabalhar para que o 
clube consiga o acesso para a 
Série B”, concluiu o dirigente.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo

Campinense estreia contra o Atlético-CE, fora de Campina. Início está previsto para a primeira quinzena de abril

Botafogo começa jogando em casa
brasileiro da série c

Jogos dos clubes paraibanos

n 9, 10 ou 11/4
Botafogo-PB x São José-RS
Atlético-CE x Campinense-PB

n 16, 17 ou 18/4
Campinense-PB x Brasil-RS
Botafogo-SP x Botafogo-PB

n 23, 24 ou 25/4
Botafogo-PB x Confiança-SE
ABC-RN x Campinense-PB

n 30/4, 1/5 ou 2/5
Campinense-PB x 
Aparecidense-GO
Botafogo-SP x Floresta-CE

n 7,  8 ou 9/5
Botafogo-PB x Altos-PI
Mirassol-SP x Campinense-PB

n 14, 15 ou 16/5
Campinense-PB x Ypiranga-RS
Vitória-BA x Botafogo-PB

n 21, 22 ou 23/5
Botafogo-PB x Campinense-PB

n 28, 29 e 30/5
Campinense-PB x Vitória-BA
Volta Redonda-RJ x Botafogo-PB

n 4, 5 e 6/6
Botafogo-PB x ABC-RN
Remo-PA x Campinense-PB

n 11, 12 e 13/6
Campinense-PB x Manaus-AM
Paysandu-PA x Botafogo-PB

n 18, 19 e 20/6
Botafogo-PB x Atlético-CE
Confiança-SE x Campinense-PB

n 25, 26 e 27/6
Botafogo-PB x Mirassol-SP
São José-RS x Campinense-PB

n 2, 3 e 4/7
Campinense-PB x Botafogo-SP
 Brasil-RS x Botafogo-PB

n 9, 10 e 11/7
Botafogo-PB x Floresta-CE
Figueirense-SC x Campinense-PB

n 16, 17 e 18/7
Ypiranga-RS x Botafogo-PB
Campinense-PB x Ferroviário-CE

n 23, 24 e 25/7
Botafogo-PB x Remo-PA
Altos-PI x Campinense-PB

n 30, 31/7 e 1/8
Campinense-PB x Paysandu-PA
Manaus-AM x Botafogo-PB

n 6, 7 e 8/8
Botafogo-PB x Figueirense-SC
Floresta-CE x Campinense-PB

n 13 e 14/8
Campinense-PB x Volta Redonda-RJ
Aparecidense-GO x Botafogo-PB

O Campinense, que está 
de volta à Série C, jogará nove 
partidas dentro de casa, no 
Estádio Amigão e 10 confron-
tos fora de Campina Gran-
de. O presidente da Raposa, 
Danilo Maia, tem o mesmo 
pensamento do presidente 
do Botafogo. Ele acha que a 
mudança na tabela trouxe 
prejuízo para os clubes nor-
destinos, que terão de arcar 
com muitas despesas com 
viagens.

“Essa mudança foi ruim 
para os clubes, porque tere-
mos que percorrer os qua-
tro cantos do Brasil. Graças 

a Deus, entre as 10 partidas 
que faremos fora de casa, te-
mos uma com o Botafogo, em 
João Pessoa, aqui pertinho e 
temos a possibilidade de con-
tar com o apoio de nosso tor-
cedor no Almeidão. Assim, a 
gente deixa de ter essa per-
da competitiva como seria 
com outro clube em um local 
mais distante. Ainda bem, 
que também só vamos uma 
vez no Pará, não vamos até 
Manaus e só vamos uma vez 
no Sul do país. Assim, dimi-
nuímos o trajeto, a gente po-
deria ser submetido a um tra-
jeto maior”, afirmou Danilo.

Quanto às nove partidas 
que o Campinense vai dis-
putar em casa, o presidente 
do Rubro-negro acha que o 
apoio da torcida será funda-
mental para alcancar o pri-
meiro objetivo, que é perma-
necer na Série C.

“Essas partidas no Ami-
gão servirão justamente para 
garantirmos pontos suficien-
tes para permanecermos na 
Série C, que é nosso primeiro 
objetivo. A partir daí, nós va-
mos buscar os pontos lá fora, 
para nos projetarmos para a 
Série B”, concluiu o dirigen-
te cartola.

O Botafogo-PB participa do Campeonato Brasileiro da Série C desde a temporada de 2014

copa do Nordeste

Classificação mais difícil para o Sousa

Clássico carioca hoje no
Engenhão entre Bota e Flu

A quinta rodada do Campeonato Carioca será 
concluída hoje com mais dois jogos, destaque 
para o clássico entre Botafogo e Fluminense, no 
Engenhão, a partir das 20h. As duas equipes vêm 
de vitória no último final de semana. O Tricolor 
derrotou o Flamengo por 1 a 0, enquanto o Alvi-
negro passou pelo Nova Iguaçu por 2 a 0. Nas 
estatísticas, o Fluminense leva a melhor sobre o 
Botafogo com 135 vitórias contra 121 derrotas e 
113 empates nos 369 jogos. O jogo será marca-
do pela experiência dos jogadores do Flu como 
Fred, Cano, Felipe Melo e Willian Bigode, entre 
outros, contra juventude do Alvinegro de Matheus 
Henrique, Juninho, Romildo, Gabriel Conceição e 
Rikelmi. No outro jogo do complemento da roda-
da, o Flamengo vai enfrentar o Audax, no Raulino 
de Oliveira, em Volta Redonda e o técnico Paulo 
Sousa deve fazer mudanças na equipe, após 
derrota para o Fluminense. 
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542 — Escolástica, santa católica
1242 — Shijo, imperador japonês
1346 — Clara de Rimini, santa católica italiana
1755 — Montesquieu, filósofo francês
1829 — Papa Leão XII
1912 — Barão do Rio Branco, diplomata e 
empresário brasileiro
1918 — Abdulamide II, sultão otomano
1939 — Papa Pio XI
1964 — Orris Soares, jornalista, escritor e 
dramaturgo (PB)
1967 — Roberto Pessoa Ramos, militar da Força 
Aérea Brasileira (PB)
2003 — José Lewgoy, ator brasileiro
2005 — Arthur Miller, ator, dramaturgo e escritor 
norte-americano
2010 — Armando Falcão, político brasileiro
2014 — Virgínia Lane, atriz, cantora e vedete 
brasileira
2014 — Shirley Temple, atriz e diplomata norte-
americana
2016 — Antônio Patrício de Souza (Toinho da 
Mulatinha), cordelista e cantador de coco (PB)

Mortes na História

Obituário

Aforismo
“Todos os dias – em 

horários diferentes – apesar 
dessas boas comidas e 
do excelente vinho, me 

vêm momentos de intensa 
solidão e com o irresistível 

medo de morrer.”
(Carlos Pereira)
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Recentemente, o Governo Federal 
voltou atrás e decidiu tornar sem efeito 
o ato do presidente Jair Bolsonaro (PL) 
que revogava decretos de luto oficial 
pela morte dos paraibanos Celso Furta-
do (economista falecido em 2004) e An-
tônio Mariz (ex-governador que morreu 
em 1995). Os decretos haviam sido edi-
tados, respectivamente, pelo ex-presi-
dente Lula (PT) e pelo ex-vice-presiden-
te Marco Maciel (PFL, hoje DEM).

A medida, chamada de “revogaço”, 
foi anunciada pela Secretaria Geral da 
Presidência no fim de janeiro, sob a jus-
tificativa de que tratavam-se de decretos 
“já exauridos, que tiveram efeitos por 
determinado período [de pesar]”. No 
total foram revogados 122 decretos rela-
cionados a luto.

No dia 29 de janeiro, dois dias depois 
do anúncio, o presidente Jair Bolsonaro 
utilizou as redes sociais para informar 
que tornaria sem efeito a revogação das 
homenagens aos mortos, “tendo em vis-
ta o apelo popular para que todos esses 
decretos permanecessem vigentes” e 
“em respeito à história e à memória dos 
falecidos”, independentemente do go-
verno que tenha editado tais decretos 
ou da personalidade homenageada.

Além dos paraibanos, o ato se esten-
deu a outras personalidades que se des-
tacaram no Nordeste, como os religio-
sos Padre Cícero (morto em 1934), Frei 
Damião (morto em 1997) e Dom Hélder 
Câmara (morto em 1999); o ex-gover-
nador de Pernambuco, Miguel Arraes 
(morto em 2005); e o ex-senador Darcy 
Ribeiro (morto em 1997).

O dicionário da Língua Portugue-

sa define o significado da palavra luto 
como um sentimento de tristeza pro-
funda provocado pela morte de alguém. 
No Brasil, a legislação prevê o luto ofi-
cial como uma forma de homenagear 
alguma personalidade falecida, cujos 
serviços prestados ao país, Estado ou 
município por onde passou tenham 
sido notáveis e relevantes.

Em geral, o decreto de luto oficial 
é expedido por autoridades de estado, 
com destaque para o presidente da 
República, governadores e prefeitos. 
No entanto, autoridades de outras ins-
tituições públicas e privadas também 
podem fazê-lo.

“O decreto possui um caráter ad-
ministrativo. Ou seja, determina o que 
deve ser feito no período em que o 
luto estiver em vigor, e se haverá ou 
não suspensão de alguma atividade 
em determinada instituição”, afirma 
o diretor legislativo da Câmara Muni-
cipal de João Pessoa (cmjp), Rodrigo 
Gondim Paulo Neto.

De acordo com o Decreto 70.274, de 
9 de março de 1972, o luto oficial deve 
ser de três dias no território nacional, 
exceto para os casos em que o morto é 
um presidente da República, passan-
do, assim, a ser de oito dias. Em outras 
ocasiões, contudo, se o falecido tiver 
contribuído com trabalhos de desta-
que ao país ou a alguma entidade, a 
legislação permite que o luto seja es-
tendido por até sete dias.

Conforme a lei, o luto oficial é um 
ato simbólico de reconhecimento à con-
tribuição prestada pelo morto, não con-
figurando, portanto, feriado ou ponto 
facultativo. Durante o período de pe-
sar, as bandeiras devem ser hasteadas a 
meio-mastro. Além disso, as normas de 

cerimonial público preveem que uma 
fita preta seja colocada na ponta da lan-
ça, caso a bandeira esteja sendo condu-
zida em alguma cerimônia.

No caso de luto nacional, as três ban-
deiras (nacional, estadual e municipal) 
devem ser hasteadas a meio-mastro. 
Quando o luto é estadual, hasteiam-se, 
a meio-mastro, as bandeiras do estado e 
do município. Já para o luto municipal, 
apenas a bandeira do município fica a 
meio-mastro. O mesmo se dá para ins-
tituições dos Poderes Legislativo e Judi-
ciário e demais organizações das esferas 
públicas e privadas.

A chefe de Cerimonial do Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJPB), Cassan-
dra Lustosa, ressalta que o luto oficial 
é decretado pelo presidente da insti-
tuição, por meio de um ato publicado 
no Diário de Justiça da Paraíba. Nesse 
caso, é a bandeira do Judiciário que 
fica a meio-mastro perante as demais. 
“Quanto ao falecimento de autori-
dades de outros poderes, não decre-
tamos luto, e sim o acompanhamos, 
desde que decretado pelo Poder Exe-
cutivo”, explica Cassandra.

A lei também dispõe sobre as honras 
fúnebres e os ritos cerimoniais que de-
vem ser adotados, podendo cada gestor 
determinar as suas recomendações. Em 
fevereiro do ano passado, o então se-
nador e ex-governador da Paraíba José 
Maranhão (MDB) teve assegurada as 
honras militares. O velório aconteceu na 
sede do governo estadual, no Palácio da 
Redenção, em João Pessoa, e o governa-
dor João Azevêdo (Cidadania) decretou 
luto oficial de três dias em todo o esta-
do. À época, o presidente do Senado Fe-
deral, Rodrigo Pacheco (DEM), também 
decretou luto oficial por 24 horas.

Ato é expedido por presidente, governadores, prefeitos e autoridades de outras instituições públicas e privadas

Luto oficial homenageia celebridades
ATO SIMBÓLICO

Na azáfama diária, tempo livre é escasso. Mas 
hoje decidi organizar a biblioteca pessoal 
e, entre os livros, encontrei a obra ‘Objetos 

não são coisas’, do sociólogo José Arthur Rios, uma 
produção repleta de magia, que, encontrá-la, me 
trouxe ternas recordações.

Conheci o professor Rios em outubro de 
2011, durante um colóquio no Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro. Ele me 
foi apresentado pela doutora Esther Bertoletti; era 
um velhinho, no alto dos seus 90 anos, pequeno, 
de uma extraordinária inteligência, perspicaz, 
respeitoso e muito bem humorado. Vendo no meu 
crachá que eu representava Campina Grande, 
ele ficou vivamente interessado em saber como 
estava a nossa cidade, pois no início da década 
de 1960 ele esteve em Campina coordenando 
uma equipe técnica para a produção de um 
diagnóstico socioeconômico da cidade. A pesquisa 
foi encomendada pela Federação do Comércio 
da Paraíba e o resultado foi publicado num livro 
intitulado ‘Campina Grande: um centro comercial 
do Nordeste’.

O colóquio se estendeu por três dias e, nas 
pausas das rodas de trabalho, era um prazer 
conversar com ele sobre lugares, pessoas, música 
clássica, leituras, e atualidades, bem como ter o 
privilégio de ouvir suas históricas e experiências 
de vida, afinal, o professor José Arthur Rios era um 
sociólogo conceituadíssimo no Brasil e no exterior, 
considerado um dos maiores estudiosos da 
realidade brasileira.

Retornando para casa, em Campina, 
passados alguns dias recebi pelos Correios 
uma cartinha do professor Rios, datilografada 
à moda antiga, indagando como eu tinha feito 
a viagem e, no mesmo envelope, veio este livro 
que tenho em mãos, com sua dedicatória escrita 
a punho. Desse dia em diante passamos a trocar 
correspondências, pois ele se recusava ceder à 
modernidade do computador.

Em outubro de 2014, estive de volta no Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro para um novo 
colóquio e mais uma vez conversei bastante nos 
bastidores com o professor Rios. Depois, só voltei 
a reencontrá-lo em agosto de 2017, quando fui ao 
Rio de Janeiro para prestigiar a posse do doutor 
Arno Wehling na Academia Brasileira de Letras. 
Hospedada na casa do casal de amigos Marco 
Cals e Edna Arcoverde Cals, em São Conrado, tirei 
um dia para visitar o professor Rios em sua casa, 
no bairro de Santa Tereza.

No trajeto passei defronte ao Colégio Santo 
Inácio, onde, ainda jovem, nos idos de 1974, fui 
pensionista durante o período em que cursei 
especialização na PUC.  O ar fresco daquela 
manhã de sábado de final de inverno amenizou a 
subida pelas ruas estreitas e sinuosas do bairro, 
de tráfego movimentado de veículos e os seculares 
bondes. Pontualmente cheguei na Travessa Oriente 
e me anunciei; confesso que o coração estava 
acelerado e quase desfaço o laço da embalagem 
com os chocolates Kopenhagen, um mimo que 
cultivo levar sempre quando sou visita em uma 
casa pela primeira vez.

O professor Rios me recebeu com a sua alegria 
de sempre, e o peso de seus 96 anos já lhe limitava 
os movimentos, mas ele estava lúcido e capaz de 
oferecer uma conversa clara e agradável. Almocei 
na mesa com ele e seus familiares, à cabeceira o 
anfitrião atento a tudo e a todos. Depois do almoço, 
fui conhecer a sua biblioteca, recanto de sua 
predileção e inspiração, onde ele me presenteou 
com sua obra ‘Argumentos: Ensaios de História e 
Sociologia’.

Com a luz do entardecer, era chegada a hora 
de ir e ele, com seus passos difíceis, fez questão de 
me levar até a porta. As suas últimas palavras para 
mim foram: “Espero que volte em breve”. Ele ficou 
de guarda à porta até eu entrar no carro, de onde 
lhe acenei com a mão o último adeus. Dois meses 
depois recebi a triste notícia de seu falecimento.

Em princípios deste ano fui ao Rio de Janeiro e 
fiz questão de visitar e depositar flores no túmulo 
de meu bom amigo Rios, que descansa em paz no 
Cemitério São João Batista.

(Ida Steinmüller é administradora, memorialista 
e presidente de honra do Instituto Histórico de 
Campina Grande – IHCG)

Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Rememorando 
José Arthur Rios

Edcarlos Araújo (Carlinhos Penca)
7/2/2022 – Aos 47 anos, em João Pessoa 
(PB), de câncer no intestino. Empresário 
da cidade de Diamante (PB). Atuava 
no ramo de cerâmica e de materiais de 
construção. Deixa dois filhos e esposa.

Foto: Diamanteonline

Marcel Alves de Farias
7/2/2022 – Aos 36 anos, em João Pessoa. 
Morto a tiros durante tentativa de um 
assalto em uma pastelaria localizada 
no bairro de Mandacaru. Dois homens 
teriam chegado armados no local, 
quando o dono da pastelaria reagiu e foi 
baleado de raspão. Um cliente que estaria no local atirou 
contra os assaltantes. Um morreu e o outro fugiu.

Foto: Reprodução

Rociel Alves da Silva
7/2/2022 – Em Riacho dos Cavalos 
(PB), assassinado. Foi morto a tiros 
em sua residência. O caso está sendo 
investigado pela Polícia Civil.

Foto: Redes Sociais

Paulo Roberto Negreiros 
Albuquerque Júnior
8/2/2022 – Aos 27 anos, no KM-79 da BR-
101, em Santa Rita (PB), em acidente 
automobilístico. Dentista residia em João 
Pessoa (PB) e trabalhava no município 
de Mamanguape (PB). Ele faria 28 anos 
nessa quarta-feira (9).

Foto: Arquivo Pessoal

Jaldete Soares da Silva
8/2/2022 – Em Campina Grande (PB). 
Professora aposentada do Departamento 
de Comunicação da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), onde atuou 
de outubro de 1980 a agosto de 2013, na 
formação de profissionais na área de 
Jornalismo.

Foto: UEPB

Sérgio Barcelos
8/2/2022 – Aos 78 anos, em João Pessoa 
(PB), durante uma cirurgia no coração. 
Engenheiro civil e ex-deputado federal 
pelo Amapá. Estava internado no 
Hospital do Coração da Paraíba desde 
o dia 28 de dezembro. Ele participou da 
construção da Ponte Rio–Niterói e trabalhou na Argélia 
antes de estabelecer uma empresa de consultoria de 
projetos com o seu nome. Foi sócio de uma mineradora e 
também da TV Amazônia.

Foto: Diário do Amapá
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ERRAMOS
n 
Na edição do dia 1º de fevereiro, registramos que Pedro Araújo 
havia morrido no dia 17 de janeiro, aos 96 anos, em Pombal 
(PB). Na verdade, ele morreu em Campina Grande (PB), cidade 
onde nasceu. Pedimos desculpas aos familiares e amigos.



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 PREÇOS 
Nº 00011/2022, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa ou profissionais para as 
diversas Secretarias, a medida de suas necessidades, cuja abertura será no dia 01.03.2022 às 14:00 
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 AGUIAR
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fica ADIADA a abertura da Tomada de Preços nº 
00003/2022, prevista para o dia 15 de fevereiro de 2022 às 10 horas.  Será publicado uma nova data 
para a realização do certame em virtude de correções no edital. Demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contados pelo telefone (0**83) 
3499-1180 e e-mail cpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 09 de Fevereiro de 2022
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 103/2021, em 09/07/2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA 

DE AGUIAR - ASALA
OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de limpeza urbana nas artérias do município, 

praças, cemitério, imóveis da estrutura administrativa, secretaria de educação, secretaria de saúde, 
Secretaria de Infra Estrutura e demais serviços de limpeza no município de Aguiar-PB

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 09 de Fevereiro de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, 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, EXCLUSIVO para empresas enquadradas nos benefícios 
da Lei complementar n.º 123/2006 e alterações, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura 
Municipal de ALAGOINHA, no dia 24/02/2022 as 08:00 horas. Objetivo: aquisição de materiais de 
construção em geral. Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www.alagoinha.
pb.gov.br ou e-mail; alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João 
Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 09 de fevereiro de 2022.
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
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 22 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medica-
mentos tipo ético por princípio ativo de A a Z, da tabela – CMED. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 994051912. E-mail: adjcomissao2017@gmail.
com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 09 de Fevereiro de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00002/2022
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 DP00002/2022, 
que objetiva: Aquisição de testes tipo SWAB NASOFARINGE, em atendimento às necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde para realização de exames no enfrentamento à pandemia do Coronavírus 
(COVID–19), diante do aumento exponencial dos casos registrados no Município em decorrência 
das novas variantes (omicron, gama e delta), nos moldes do Decreto Estadual nº. 40.122/2020, 
bem como, na Lei Federal nº. 14.217/21; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - R$ 110.240,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de testes tipo SWAB NASOFARINGE, em atendimento às necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde para realização de exames no enfrentamento à pandemia do Coronavírus 
(COVID–19), diante do aumento exponencial dos casos registrados no Município em decorrência 
das novas variantes (omicron, gama e delta), nos moldes do Decreto Estadual nº. 40.122/2020, bem 
como, na Lei Federal nº. 14.217/21. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.060–SECRETARIA DE SAUDE 
02060.10.301.2004.1039 – ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 02060.10.301.2010.2011 
– MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 02.070–FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS 
02070.10.301.2010.2070 – MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID–19 3.3.90.30.00.00 MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 07/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Aroeiras e: CT Nº 00036/2022 - 08.02.22 - DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI - CNPJ 31.368.706/0001-34 - R$ 110.240,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.comprasnet.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento parcelado de pneus nacional tipo primeira linha para atender a frota 
de veículos leves, pesados e máquinas do município de Assunção–PB e aos que tiverem direito 
por força contratual, conforme especificações do termo de referência. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 09:30 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 subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: 
www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.comprasnet.gov.br. 

Assunção - PB, 09 de Fevereiro de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: Aquisição de Medicamentos 
de A a Z da linha Farma (Ético e Similares), através da oferta de maior percentual de desconto sobre 
a tabela da ABC Farma com solicitação diária e entrega imediata, nos quantitativos solicitados pelo 
Fundo Municipal de Saúde deste Município visando atender a população mais carente; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de- A & D COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMÁCEUTICOS LTDA (IDEAL FARMA).CNPJ: 23.447.149/0001-19.

Item(s): 1. Valor: R$ 149.400,00 – correspondendo 17% desconto frente a R$ 180.000,00 de 
compra.  - T. R. Q. LIMA VITURINO & CIA LTDA.CNPJ: 08.307.548/0001-90.Item(s): 2 - 3. Valor: R$ 
35.000,00 correspondendo  65%  frente a R$ 50.000,00 de compra sob cada item. 

Assunção - PB, 07 de Fevereiro de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física detentora de Máquina agrícola tipo trator 
de pneu 4x4 acoplado de grade aradora automática com mínimo 14 discos, para prestar serviço no 
preparo do solo (corte de terra) na zona rural do Município de Assunção–PB, conforme especificações 
no termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO: 
02.050–SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER – 02050.20.606.0700.2009 
– MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA – 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS 
DE TERCEIROS–PESSOA FISICA – 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PES-
SOA JURIDICA – FONTE 001. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00010/2022 - 07.02.22 - MONACI 
MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO - R$ 148,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TERMO DE CONVOCAÇÃO
DO TERCEIRO 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 objetoAQUI-
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 remanescentena ordem de classificaçãoROBERTA KELEN LOPES DA 
COSTA E LOPES - CNPJ: 37.951.711/0001-51 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, 09 de fevereiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE RECARGA DE GÁS (GLP), 
VASILHAME E ÁGUA MINERAL DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: REVENDEDORA 
DE GAS DO BRASIL LTDA - R$ 51.680,00; TK DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 313.532,00.

Belém - PB, 09 de Fevereiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PÃES, E BOLOS DESTINADOS A ATENDER AS NE-
CESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, PARA 
O EXERCÍCIO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2022. DOTAÇÃO: 
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL –MDE 111.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS 
DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 212.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.1001.2032 
DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
267.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 122.000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 
DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 268.3.3.90.30.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.1014.2095 DISTRI-
BUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FAMÍLIAS CARENTES – SOPA E PÃO 001.000000 RECURSOS 
ORDINÁRIOS 809.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE BELÉM 10.302.1007.2159 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMER-
GENCIA 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 
615.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 214.000000 TRANSFERENCIAAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 616.3.3.90.30.00 MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00043/2022 - 08.02.22 - EDSON MOURA ROCHA 
70191772470 - R$ 285.150,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COLETA, 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (CLASSES A, B E E) 
GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00006/2022. DOTAÇÃO: 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELÉM 
10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELÉM 001.000000 
RECURSOS ORDINARIOS 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS – SAUDE 127.3.3.90.39.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO 
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE – APS 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 043.3.3.90.39.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 10.302.1007.2213 MANUTENÇÃO DE PRO-
CEDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 222.3.3.90.39.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 09/02/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00042/2022 - 09.02.22 - SIM GESTAO 
AMBIENTAL SERVICOS LTDA - R$ 18.096,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa para prestação dos serviços 
de manutenção e limpeza com fornecimento de materiais para 02 (DUAS) piscinas, visando atender 
as necessidades da Centro Municipal de Fisioterapia – CEMFISIO e o ANEXO Grupo Inclusão, da 
Secretaria de Saúde do 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 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. 
Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 08 de Fevereiro de 2022
GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES

PregoeiraSubstituta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que, por motivo de força maior, o Pregão 

eletrônico nº 005/2022, cujo objeto éAquisição de equipamentos de inox direcionados ao setor de 
produção para implantação da Unidade de Recepção e Distribuição de Produtos do Pescado no 
Renascer III, Cabedelo/PB, recursos próprios, que seria realizado no dia 15 de fevereiro de 2022 
às 09:00 horas, fica adiado para o dia 23 de fevereiro de 2022 às 09:00 horas. Informações: no 
horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis. Telefone: (083) 3250-3222. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. 

Cabedelo - PB, 09 de fevereiro de 2022.
GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
 AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022
A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que, por motivo de força maior, o Pregão 

eletrônico nº 00/2022, cujo objeto é Aquisição Gêneros Alimentício - Cárneos (Carnes e Derivados- 
Frios) visando atender às necessidades do Hospital e Maternidade Municipal Pe. Alfredo Barbosa, 
Hospital Geral, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo-SESCAB e a Secretaria 
de Assistência Social-SEMAS, que seria realizado no dia 10 de fevereiro de 2022 às 09:00 horas, 
fica adiado para o dia 24 de fevereiro de 2022 às 09:00 horas. Informações: no horário das 08:00 
as 14:00 dos dias úteis. Telefone: (083) 3250-3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. 

Cabedelo - PB, 09 de fevereiro de 2022.
YURI VERAS LEANDRO

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de máquinas e equipamentos a serem 
utilizados nas atividades operacionais da Defesa Civil. Abertura da sessão pública: 11:00 horas 
do dia 23 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 11:15 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 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.
licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 09 de Fevereiro de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licita-
caocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa 
para aquisição de Gêneros Alimentícios– NÃO–PERECÍVEIS, visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 22 de Feve-
reiro de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 22 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; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 09 de Fevereiro de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA EMERGENCIAL
nº 2.05.002/2022/CSL/SEMAS/PMCG

O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do 
município nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de 
Dispensa Emergencial nº 2.05.002/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, 
com vistas à contratação com a pessoa jurídica: ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 – 
CNPJ: 35.520.026/0001-45 para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, embasada no art. 24, inciso IV, da lei nº 8.666/93, alterada, no valor total de R$ 48.537,00 
(quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação 
Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1019.2135/08.243.1019.2131/ 08.244.1018.2128/ 
08.243.1018.2125. Elemento da Despesa: 3390.30. Fonte de Recursos: 16000000.

Campina Grande, 07 de fevereiro de 2022.
VALKER NEVES SALES 

Secretário Municipal de Assistência Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa para prestação dos serviços 
de manutenção e limpeza com fornecimento de materiais para 02 (DUAS) piscinas, visando atender 
as necessidades da Centro Municipal de Fisioterapia – CEMFISIO e o ANEXO Grupo Inclusão, da 
Secretaria de Saúde do 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 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. 
Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 08 de Fevereiro de 2022
GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES

PregoeiraSubstituta.

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2022, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de licença de software 
para gestão dos dados para planejamento de deslocamentos utilizando modais de transporte 
público e web portal para disponibilizar a população dados de transporte público. Contratação de 
empresa para fornecimento de licença de software para gestão dos dados para planejamento de 
deslocamentos utilizando modais de transporte público e web portal para disponibilizar a população 
dados de transporte público; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: MOBILIBUS – DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - R$ 31.367,04.

Campina Grande - PB, 01 de Fevereiro de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de licença de software para gestão 

dos dados para planejamento de deslocamentos utilizando modais de transporte público e web 
portal para disponibilizar a população dados de transporte público. Contratação de empresa para 
fornecimento de licença de software para gestão dos dados para planejamento de deslocamentos 
utilizando modais de transporte público e web portal para disponibilizar a população dados de 
transporte público. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de Trânsito 
e Transportes Públicos. 15.453.1024.2110 – Ações de mobilidade para transportes públicos de 
passageiros 33.90.40..99 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação. VIGÊNCIA: até 
01/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de 
Campi e: CT Nº 00023/2022 - 01.02.22 - MOBILIBUS - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA 
DE SISTEMAS LTDA - R$ 31.367,04.

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00007/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00007/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento do sistema de 
segurança eletrônica, atendendo as necessidades da STTP; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - R$ 5.400,00.

Campina Grande - PB, 09 de Fevereiro de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2022, que objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Asses-
soria e Consultoria Técnica Especializada na Área Contábil, Financeira Orçamentaria Patrimonial 
e de compensação através, administrativa com emissão de Elaboração de Balancetes Mensais 
desta SUPERINTENDENCIA, do sistema de contabilidade orçamentaria, financeira, patrimonial e 
de compensação, através de processo informatizado Windows, para remessa ao egrégio Tribunal 
de Contas do Estado; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Clair 
e Leitao Contabilidade Publica – Ltda - R$ 54.000,00.

Campina Grande - PB, 26 de Janeiro de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, através 

da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 horas do dia 
16 de março de 2022, CONCORRÊNCIA, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Empreitada por 
Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
DE PROJETO QUE CONTEMPLE A IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) USINA FOTOVOLTAICA DE 
1,3 MWs E 01 (UMA) SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA ABRIGADA DE 1250 KVA, PARA SUPRIMENTO 
ENERGÉTICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O 
Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e 
através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) 
e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@
campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 09 de fevereiro de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria 

Técnica Especializada na Área Contábil, Financeira Orçamentaria Patrimonial e de compensação 
através, administrativa com emissão de Elaboração de Balancetes Mensais desta SUPERINTEN-
DENCIA, do sistema de contabilidade orçamentaria, financeira, patrimonial e de compensação, 
através de processo informatizado Windows, para remessa ao egrégio Tribunal de Contas do Es-
tado. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintencia de transito e transportes publicos 
04.122.2001.2113 – Ações Administrativas da STTP 3390.39.99 – Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Juridica 15001000 – Fonte. VIGÊNCIA: até 26/01/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campi e: CT Nº 00015/2022 - 26.01.22 - 
Clair e Leitao Contabilidade Publica - Ltda - R$ 54.000,00.

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento do sistema de 

segurança eletrônica, atendendo as necessidades da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00007/2022. DOTAÇÃO: 05.010 Superintendencia de Trânsito e Transporter Pú-
blicos 04.122.2001.2113 – Ações administrativas da STTP 3390.39.99 – Outros Serviços terceiros 
Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 09/02/2024. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de 
Transito e Transportes Publicos de Campi e: CT Nº 00025/2022 - 09.02.22 - ALERTA SEGURANCA 
ELETRONICA EIRELI - R$ 5.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.006/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.006/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FUN-

DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 
02889460495. OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: 45 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 2.05.002/2022/CPL/SEMAS/
PMCG, ART. 24, IV, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1019.21
35/08.243.1019.2131/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1018.2125. ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30. 
FONTE DE RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E ADRIANO DE 
SOUZA LOUREIRO. VALOR GLOBAL: R$ 48.537,00 (QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E 
TRINTA E SETE REAIS). DATA DE ASSINATURA: 08/02/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em construção civil para construção do Letreiro e Praça na estra do Distrito de Olho D’água no 
Município de Capim – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fede-
ral 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) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. Edital: http://
transparencia.capim.pb.gov.br/licitacoes/; www.tce.pb.gov.br. 

Capim - PB, 09 de Fevereiro de 2022
JOSINALDO ARNALDO SOARES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 23 de Fevereiro 
de 2022. Início da fase de lances: 08:35 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Caraúbas - PB, 09 de Fevereiro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Expedicionário Luiz Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Abertura da sessão pública: 13:30 horas do dia 23 de Fevereiro 
de 2022. Início da fase de lances: 13:35 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: das 7:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Caraúbas - PB, 09 de Fevereiro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVI-
MENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB – CONTRATO DE REPASSE Nº 893900/2019/
MDR/CAIXA. 

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preçonº 00008/2021. 
DOTAÇÃO: Nº da proposta 054080/2019 – CONTRATO DE REPASSE Nº 893900/2019/MDR/

CAIXA – JUNTO À UNIÃO FEDERAL, Operação – 1068646-73, por intermédio do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal, contrapartida da Prefeitura 
Municipal de Conceição/PB, através das seguintes rubricas orçamentárias: 10.000 Secretaria de 
Infraestrutura e Urbanismo – 15 451 1013 1028 – Pavimentação de vias públicas – elemento de 
despesa – 4490.51 – obras e instalações. 

VIGÊNCIA: 04/02/2022 a 04/02/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 0012/2022 - 04.02.22 

- FREITAS SERVIÇOS E DE ENGENHARIA LTDA -ME - CNPJ: 26.743.365/0001-08; valor: R$ 
587.414,28 (Quinhentos oitenta sete mil quatrocentos e catorze reais e vinte e oito centavos).

Conceição - PB, 04 de fevereiro de 2022.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00001/2022
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 DP00001/2022, que 
objetiva: LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS NO SHOPPING CONDE 
(PISO 1 – SALAS 01 A 06 E TÉRREO – SALAS 01 A 05), PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DE INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES AOS SETORES VARIADOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE–PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 75.780,00.

Conde - PB, 07 de Fevereiro de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS NO SHOPPING 
CONDE (PISO 1 – SALAS 01 A 06 E TÉRREO – SALAS 01 A 05), PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DE INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES AOS SETORES 
VARIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE–PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00001/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 2160.10.301.0034.2053 – ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊN-
CIA: até 08/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 
00007/2022 - 08.02.22 - TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 75.780,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
O Município do Coxixola/PB, torna público através do seu Presidente da CPL, para conhecimento 

dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação do Aviso de Licitação TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00001/2022, que tem como Objeto a CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. 
Motivo: Correção do Projeto Básico. Data da Publicação: Diário Oficial do Estado da Paraíba, datado 
em 05/02/2022, Jornal A União, datado em 05/02/2022. 

Coxixola - PB, 08 de fevereiro de 2022.
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 10 de fevereiro de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00002/2022
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 DV00002/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO EMERGÊNCIAL DIARIO NAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CUBATÍ–PB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 
EM ANEXO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: APS SOLU-
ÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - R$ 49.904,00.

Cubatí.. - PB, 09 de Fevereiro de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00003/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A 
SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, CON-
FORME TERMO DE REFERENCIA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: P. J. DE MELO FILHO EIRELI - R$ 49.747,05.

Cubatí.. - PB, 09 de Fevereiro de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00004/2022
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 DV00004/2022, 
que objetiva: Aquisição Emergencial de Medicamentos Éticos, Genéricos e Similares de A a Z des-
critos na tabela da ABC FARMA, de forma parcelada, mediante maior desconto sobre o preço dos 
valores dos medicamentos correspondentes ao Estado da Paraíba, destinados às demandas da 
Secretaria de Saúde, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I, em tempo 
necessário para a realização do processo licitatório; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA - R$ 51.510,00.

Cubatí.. - PB, 09 de Fevereiro de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
AVISO DO RESULTADO DA ANALISE

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 0001/2022

O Município de Cubatí-PB, através da Comissão Permanente de Licitação torna público o 
resultado da análise e julgamento dos documentos de habilitação da licitação acima referenciada 
que tem por objeto: Execução de Obras de Construção Pavimentação em Paralelepípedos em 
Diversas Ruas no Perímetro Urbano deste Município de Cubatí, Conforme Planilha Orçamentária 
e Projeto Básico em Anexo, A Comissão Permanente de Licitação juntamente com o setor de 
engenharia e o setor jurídico conforme pareceres decide: INABILITAR, a seguinte empresa: SENA 
CONSTRUCOES EIRELI – CNPJ 22.759.235/0001-02 – SEM REPRESENTANTE – empresa 
desabilitada por não atender o item do edital 8.2. (Certidão negativa de Falência ou Concordata), 
por não ter atendido as exigências básica do Edital.e HABILITAR as seguintes empresas: 1) 
BERCON ENGENHARIA EIRELI – CNPJ N.º03.444.329/0001-30 e 2)TORRES CONSTRUÇÕES 
LTDA, CNPJ N.º 14.313.165/0001-28,. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 18/02/2022, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Telefone: 
(083) 33851110. E-mail: licitacaocubati@gmail.com. 

Cubatí- PB, 09 de Fevereiro de 2022
IZONALDO C. FERINO JÚNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO EMERGÊNCIAL DIARIO NAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CUBATÍ–PB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 
EM ANEXO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2022. DOTAÇÃO: 02.006 
– Secretaria de Educação – 12.361.0002.2016 – Atividades do Ensino Fundamental – 1.111.000. 
– Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação – Recursos do Exercicio Cor-
rente – MDE – 0139.4490–52.00 – 1.111.000 – Equipamentos e Material Permanente – 1.113.0000 
– Transferencia do FUNDEB 40% – Recursos do Exercício Anterior – 0140.4490–52.00 1.113.0000 
– Equipamentos e Material Permanente – 1.199.0000 – Fundef – Precatórios.. VIGÊNCIA: até 
10/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 00005/2022 - 
09.02.22 - APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - R$ 49.904,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição Emergencial de Medicamentos Éticos, Genéricos e Similares de A a Z 
descritos na tabela da ABC FARMA, de forma parcelada, mediante maior desconto sobre o preço 
dos valores dos medicamentos correspondentes ao Estado da Paraíba, destinados às demandas da 
Secretaria de Saúde, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I, em tempo 
necessário para a realização do processo licitatório. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00004/2022. DOTAÇÃO: 06.013 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.0002.2030 – ATIVI-
DADES DE ATENÇÃO BASICA – 00018.3390.32.00.1.001.0000 – MATERIAL, BEM OU SERCIÇOS 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – 1.213.0000 – TRANSFERENCIA FUNDO A FUNFO DE RECUR-
SOS SUS PROVINIENTE DO GOVERNO FEDERAL – CUSTEIO – 0019.3390.32.00.1.213.0000 
– MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – 1.214.0000 – TRANSF. FUN-
DO A UNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – 0020.3390.32.00.1.214.0000 
– MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – 1.211.0000 – RECEITAS 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – SAUDE – 0016.3390.30.00.1.211.0000 
– MATERIL DE CONSUMO – RECURSOS ORDINARIOS.. VIGÊNCIA: até 10/04/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 00007/2022 - 09.02.22 - GUIMARÃES 
& GUIMARÃES LTDA - R$ 51.510,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 08:30 horas do dia 23 de 
Fevereiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE FARDAMENTOS ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MU-
NICIPAL DE ENSINO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com. Edital: www.cuitedemamanguape.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br.

Cuité de Mamanguape - PB, 09 de Fevereiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 28 de 
Fevereiro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contrata-
ção de empresa para realização de serviços de perfuração de poços artesianos no Município de 
Cuité de Mamanguape. 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 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com. Edital: www.
cuitedemamanguape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Cuité de Mamanguape - PB, 09 de Fevereiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO, SOLUÇÃO 
FIREWALL UTM, INTERNET BANDA LARGA, INTERCONEXÃO DIGITAL, ENTRE AS SECRETA-
RIAS E SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros 
do Município de Cuité de Mamanguape: 02.010 Gabinete do Prefeito 02.020 Secretaria Municipal de 
Administração 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 02.040 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 
02.050 Secretaria Municipal de Educação 02.080 Sec. Municipal de Agricultura 02.090 Fundo de 
Assistência Social 02.100 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 02.110 Sec. Municipal de Meio 
Ambiente 02.130 Sec Municipal de Cultura e Turismo 3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até 08/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité 
de Mamanguape e: CT Nº 00015/2022 - 08.02.22 - SOLANGE DE SOUZA FELIX - R$ 18.600,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de assessoria técnica para acompanhamento e gerenciamento dos 
Contratos de repasse com recursos do Orçamento Geral da União sob gestão da Caixa Econômica 
Federal e operacionalização dos Convênios cadastrados nos sistemas SICONV. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Cuité de Mamanguape: 02.010 Gabinete do Prefeito 02.020 Secretaria Municipal de Administração 
3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 07/02/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00013/2022 - 07.02.22 
- EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST DE SERV COMB A CONVENIOS LTDA - R$ 37.800,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização, 
limpeza, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos/aparelhos de ar condicionado e de 
seus componentes, mão de obra sem dedicação exclusiva. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité 
de Mamanguape: 02.010 Gabinete do Prefeito 02.020 Secretaria Municipal de Administração 02.030 
Secretaria Municipal de Finanças 02.040 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 02.050 Secretaria 
Municipal de Educação 02.080 Sec. Municipal de Agricultura 02.090 Fundo de Assistência Social 
02.100 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 02.110 Sec. Municipal de Meio Ambiente 02.130 
Sec Municipal de Cultura e Turismo 3390.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3390.39 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 08/02/2023. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00014/2022 - 08.02.22 - GERONIMO 
FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 - R$ 17.400,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO, SOLUÇÃO 
FIREWALL UTM, INTERNET BANDA LARGA, INTERCONEXÃO DIGITAL, ENTRE OS SETORES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE. FUNDAMENTO LE-
GAL: Dispensa de Licitação nº DV00008/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros 
do Município de Cuité de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 
3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 08/02/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00016/2022 - 
08.02.22 - SOLANGE DE SOUZA FELIX - R$ 18.600,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, SEM USO DE 
IRRADIAÇÃO, OBSTÉTRICO, MEDICINA INTERNA, MUSCULO ESQUELETICO, OFTALMOLO-
GICO, DOPPLLER, TRANSFONTANELLA, GINECOLOGICO, ENDORETAL, COM EQUIPAMENTO 
INCLUSO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de 
Saude de C Mamanguape 3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 
08/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape e: 
CT Nº 00018/2022 - 08.02.22 - JACQUELINE MEIRA SOARES BAIA - R$ 40.800,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização, 
limpeza, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos/aparelhos de ar condicionado e de seus 
componentes, mão de obra sem dedicação exclusiva, ao FUNDO DE SAUDE. FUNDAMENTO LE-
GAL: Dispensa de Licitação nº DV00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cuité 
de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 3390.36 Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Física 3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até 08/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape 
e: CT Nº 00017/2022 - 08.02.22 - CIDINES DE SOUZA OLIVEIRA 03502005486 - R$ 15.600,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica, para prestar serviços de publicidade tipo carro 
de som com locutor destinado a suprir as necessidades deste FUNDO DE SAUDE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Cuité de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 3390.36 99 Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até 08/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité de 
Mamanguape e: CT Nº 00019/2022 - 08.02.22 - JOSE LUIS DE LIMA 54699835449 - R$ 17.500,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica, para prestar serviços de publicidade tipo carro 
de som com locutor destinado a suprir as necessidades deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00012/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cuité de 
Mamanguape: 3390.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3390.39 Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 08/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00020/2022 - 08.02.22 - JOSE LUIZ DE OLIVEIRA 
FILHO 10531337740 - R$ 17.500,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00006/2022, para o dia 

25 de Fevereiro de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Juviniano 
Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB. Motivo:Alteração no edital.  Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: 
pmdamiaolicitacao@gmail.com. 

Damião - PB, 08 de Fevereiro de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.040/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2022
OBJETIVO: Aquisição Parcelada de material de limpeza e higiene destinado as secretarias do 

município de Desterro/PB, conforme as condições estabelecidas no anexo I e Edital
A reunião às 08hs:30min do dia 22 de fevereiro de 2022, na sala da CPL, informação no endereço 

Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às 
sextas-feiras, das 8hs:00min às 12hs:00min. site da prefeitura, https://www.desterro.pb.gov.br/-e-
-mail;prefeturadedesterrocpl@gmail.com e site do TCE_PB http://www.tce.pb.gov.br

Desterro - PB, 08 de fevereiro de 2022.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.041/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2022
OBJETIVO; Aquisição parcelada gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades 

das Secretarias do município tais como ação social e seus programas, e a demais secretarias, 
conforme termo de referência anexo I do edital.

 A reunião 08hs:30min do dia 08 de março de 2022, na sala da CPL, informação no endereço Rua 
Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-fei-
ras, das 8h às 12h. site da prefeitura https://www.desterro.pb.gov.br/-e-mail;prefeituradedesterrocpl@
gmail.com e site do TCE_PB http://www.tce.pb.gov.br

Desterro - PB, 08 de fevereiro de 2022.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.043/2022

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
O MUNICÍPIO DE DESTERRO por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, no uso 

de suas atribuições legais, torna público o Edital da Chamada Pública/Agricultura Familiar, refe-
rente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, 
destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme § 1º do Art. 
14 da Lei 11.947/2009, Resolução do FNDE 26/2013 e Resolução do FNDE Nº 04/2015, durante 
o exercício de 2021. Os grupos Formais/Informais deverão apresentar os envelopes: Projetos de 
Venda e Habilitação, no período mínimo de 20(vinte) dias, que se encerra no dia 04 de março de 
2022 as 08:30hs na sala da CPL, informação no endereço sala da CPL, Rua Cônego Florentino 
Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB.,  

Desterro-PB,07 de fevereiro de 2022
GislayneCrisley Henriques Soares

Presidente CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.042/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2022
OBJETIVO; Aquisição parcelada de óculos de grau completo, incluindo lentes e armação des-

tinada à secretaria de Ação Social para atender as pessoas carentes deste município de Desterro/
PB, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I.

 A reunião as11:hs00min do dia 22 de fevereiro de 2022, na sala da CPL, informação no 
endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de 
segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. site da prefeitura https://www.desterro.pb.gov.br/-e-
-mail;prefeituradedesterrocpl@gmail.com e site do TCE_PB http://www.tce.pb.gov.br

Desterro - PB, 08 de fevereiro de 2022.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ADENDO AO AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.035/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022  
ONDE SE LÉ ABERTURA, às 08:30 horas do dia 16/02/2022, 
LEIA-SE CORRETAMENTE ABERTURA, às 08:30 horas do dia 17/02/2022
Informações: no horário das 08:30 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 

prefeituradedesterrocpl@gmail.com.Edital:www.tce.pb.gov.br.www.portaldecompraspublicas.com.br.
Desterro - PB, 17 de janeiro de 2022

GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES
Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08:00 min, do dia 24 de de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de veículos 
para transportes de alunos universitários do município até dezembro de 2022.Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações e retirada do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 04 de Fevereiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 14:00 min, do dia 24 de de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Re-
feições diversos tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, por ocasiões de 
participações em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, como também para Autoridades 
eventualmente a serviços do Município, ambas autorizadas pela PMG, pelo período enquanto durar 
os quantitativos ou até dezembro de 2022.Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: 
no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 04 de Fevereiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Lubrificantes destinados a atender a Frota Veicular Própria e/
ou locada a Edilidade até o fim do exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00001/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no 
orçamento vigente 2021 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 Guarabira e: 
CT Nº 00044/2022 - 01.02.22 - ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA - R$ 27.995,00; CT Nº 
00045/2022 - 01.02.22 - CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AU-
TOM - R$ 96.710,00; CT Nº 00046/2022 - 01.02.22 - FAGNER HENRIQUE DA SILVA - R$ 29.300,00; CT 
Nº 00047/2022 - 01.02.22 - SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - R$ 41.350,00; 
CT Nº 00048/2022 - 01.02.22 - MULTDIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 81.230,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de materiais 
gráficos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gua-
rabira: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica .. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00057/2022 - 01.02.22 - GRAFICA 
FREI DAMIAO LTDA - R$ 814.992,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Lubrificantes destinados a atender a Frota Veicular Própria e/
ou locada a Edilidade até o fim do exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00001/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no 
orçamento vigente 2021 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 Guarabira e: 
CT Nº 00044/2022 - 01.02.22 - ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA - R$ 27.995,00; CT Nº 
00045/2022 - 01.02.22 - CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AU-
TOM - R$ 96.710,00; CT Nº 00046/2022 - 01.02.22 - FAGNER HENRIQUE DA SILVA - R$ 29.300,00; CT 
Nº 00047/2022 - 01.02.22 - SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - R$ 41.350,00; 
CT Nº 00048/2022 - 01.02.22 - MULTDIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 81.230,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
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 menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 
horas do dia 22 de Fevereiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Municipal nº 1.907/19; 
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 GUARABIRA
 AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00017 /2022 que objetiva 

Aquisições parceladas de Materiais de Construção diversos para melhor atender as necessidades 
da Administração Municipal, para o dia 22de fevereiro de 2022 às 15:00 horas, no mesmo local 
inicialmente divulgado: Rua Antonio André, 26 - Centro - Guarabira - PB. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3271–1246. E-
-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. 

Guarabira - PB, 07 de Fevereiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de 
Ônibus Rural Escolar (ORE) em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de 
ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no instrumento – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021 – Processo Administrativo n° 
23034.001405/2021–14. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00004/2021 
- Ata de Registro de Preços nº 13/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Eletrônico nº 06/2021, realizado pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA-
ÇÃO. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Itapororoca: 05.000 Sec 
Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer 12 361 0403 1004 Aquisição de Veículos para Educação 
111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos 0 4490.00 Aplicações Diretas 000325 
4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 1113 Transferências do FUNDEB 40% 4490.00 
Aplicações Diretas 000357 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 1124 Outras Transfe-
rências de Recursos do FNDE 4490.00 Aplicações Diretas 000401 4490.51 99 Obras e Instalações 
Seguridade 1125 Transferências de Convênios – Educação 4490.00 Aplicações Diretas 000052 
4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00313/2021 - 
07.12.21 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$ 317.900,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo Nº 2021/019762/SEINFRA 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 11.007/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXE-

CUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DE BEBEDOUROS NO 
CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOÃO PESSOA.

A Secretária de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de João Pessoa no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas e com base nas informações constantes do Processo Administrativo 
2021/019762/SEINFRA, referente ao Pregão Eletrônico nº 11.007/2022 tendo transcorrido regu-
lamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas as suas fases legais e 
administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93 e 10.520, não sendo verificado nenhum 
vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regu-
lamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e adjudico o objeto deste 
Pregão Eletrônico, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, declarando vencedora da 
licitação à empresa RESILIENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI no valor global de R$ 
34.900,00 (trinta e quatro mil, novecentos reais).

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infraestrutura /PMJP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.042/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/122630
CHAVE CGM: SMT8-OBCI-2977-XSFD
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 Concorrência Pública Nº 07.042/2021, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios 
a ser realizada no dia 14/03/2022, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a 
Contratação de Empresa especializada para execução de Construção do Centro de Educação 
Integrada – CEI – Fase II em João Pessoa-PB A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis 
e a disposição dos interessados a partir da quinta-feira dia 10/02/2022, no endereço: http://trans-
parencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Quaisquer informação será prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na 
Secretaria de Infra-Estrutura, 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, 09 de fevereiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.029/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080984

CHAVE CGM: KRO0-QVRR-S6WK-ZZ5Q
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços 

de Drenagem, Pavimentação em Paralelepípedos, Capeamento e Recapeamento Asfáltico (CBUQ) 
em 37 Ruas / Avenidas, nos Bairros: Bairro das Indústrias, Mangabeira, Portal do Sol, Brisamar, 
Funcionários, Costa e Silva, Tambauzinho, Centro, João Paulo II, Bancários, Altiplano, Jardim Cidade 
Universitária, Jardim São Paulo, Bessa e Miramar em João Pessoa – LOTE 05.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, comunica aos interessados 
que fica determinado que a reunião para a abertura do envelope contendo a Propostas Comercial, 
dar-se-á no dia 11 de fevereiro de 2022, impreterivelmente às 9h, no mesmo local indicado no 
Preâmbulo do Edital. 

Informamos que a presença do representante legal é de fundamental importância para a 
continuidade dos fatos.

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.033/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/107025
CHAVE CGM: 2EO4-L7PP-6JL8-VTI5
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhe-
cimento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da 
Concorrência Pública Nº 07.033/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada 
para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo em Diversos Bairros de João 
Pessoa/PB (Bairro Costa do Sol: Rua Maria Ferreira / Bairro Gramame: Rua Severino Antônio da 
Silva / Bairro do Varjão: Rua Mourão Rangel e Rua Rangel Travassos / Bairro do Cristo Redentor:  
Rua Tenente Mota / Bairro do Castelo Branco: Rua Marcos Tulius Batista de Andrade / Lot. Parise: 
Rua Marli do Nascimento Souza / Bairro Oitizeiro: Rua Napoleão Crispim / Bairro de Mangabeira: 
Rua Judi Leocádio da Silva e Rua Antônio Freire da Nóbrega / Funcionários II: Rua Alexandrino 
Dom da Silva / Bairro Mumbaba: Rua Panamá, Rua Trav. Panamá, Rua Cid. Santa Argélia e Rua 
Haiti).. Da análise das propostas de preços oferecida pela parte interessada e na forma de toda 
fundamentação exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e julgou CLASSIFICADAS 
as propostas das empresas: 1ª) LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELLI CNPJ 
Nº 17.278.993/0001-60, com valor global ofertado de R$ 1.679.142,26; 2ª) BR SANEAMENTO LTDA 
CNPJ Nº 34.356.455/0001-95, com valor global ofertado de R$ 1.721.783,29; 3ª) EMPREITEIRA TA-
VARENSE LTDA -ME CNPJ Nº 03.255.805/0001-74, com o valor global ofertado de R$ 1.857.705,08; 
4ª)  KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  CNPJ Nº 11.306.141/0001-53, com o valor 
global ofertado de R$ 1.881.385,08. Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam 
as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial 
de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, 
alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº 2021/107025 disponibilizados 
a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://
transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07.009/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/122629
CHAVE CGM: 5J6V-70U4-CRCR-2XL3
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conheci-
mento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Tomada de 
preços Nº 07.009/2021, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para Execução 
dos Serviços de Conclusão da Construção da Praça dos Seixas II - Ponta do Seixas, em João 
Pessoa/PB. Da análise da documentação oferecida pelas partes interessadas e na forma de toda 
fundamentação exposta nesta Ata, a Comissão Setorial de Licitação decide e julga HABILITADAS 
as empresas: VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELE - ME- CNPJ Nº 27.114.499/0001-14 e 
IR CONSTRUTORA EIRELIE - CNPJ Nº 31.282.652/0001-90 e DECLARA INABILITADA a empresa 
SB CONSTRUTORA - CNPJ Nº 09.369.315/0001-85, por desatendimento ao Instrumento Convo-
catório. Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas 
para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 
8.666/93, estando os autos do Processo nº 2021/122629/SEINFRA, disponibilizados a partir da data 
de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.
joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07.009/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/122629
CHAVE CGM: 5J6V-70U4-CRCR-2XL3

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conheci-
mento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Tomada de 
preços Nº 07.009/2021, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para Execução 
dos Serviços de Conclusão da Construção da Praça dos Seixas II - Ponta do Seixas, em João 
Pessoa/PB. Da análise da documentação oferecida pelas partes interessadas e na forma de toda 
fundamentação exposta nesta Ata, a Comissão Setorial de Licitação decide e julga HABILITADAS 
as empresas: VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELE - ME- CNPJ Nº 27.114.499/0001-14 e 
IR CONSTRUTORA EIRELIE - CNPJ Nº 31.282.652/0001-90 e DECLARA INABILITADA a empresa 
SB CONSTRUTORA - CNPJ Nº 09.369.315/0001-85, por desatendimento ao Instrumento Convo-
catório. Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas 
para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 
8.666/93, estando os autos do Processo nº 2021/122629/SEINFRA, disponibilizados a partir da data 
de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.
joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
AVISO DE LICITAÇÃO (NOVO)
PROCESSO Nº 101694/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.041/2021
DATA DE ABERTURA: 24/02/2022 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

– ACESSÓRIO PARA BISTURI PARA O INSTITUTO CANDIDA 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 lici-
tação 921790, 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. 
Fundamentação 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: QELI-ILRL-57BW-7DDK.

João Pessoa, 09 de Fevereiro de 2022. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira CSL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº11.005/2022/SEINFRA
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.036/2021/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ Nº 

13.440.646/0001-31
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂ-

MARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS LEVES DESTA EDILIDADE.
VALOR TOTAL: 57.902,00 (cinquenta e sete mil, novecentos e dois reais)
Classificação Funcional: 11000.11108.26.782.5580.112428 – MANUTENÇÃO E OPERACIONA-

LIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 0.1.00 – 0.1.00 – PRÓPRIOS
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto / e o Sr. Rogério Feitosa Mayer Ventura /Norcol 

Nordeste Comércio e Serviços Ltda-EPP.
DATA DA ASSINATURA: 09/02/2022. 

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2022. 
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº11.004/2022/SEINFRA
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.004/2022/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: RESILIÊNCIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME - CNPJ Nº 

2.547.072/0001-60
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SER-

VIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DO TIMBÓ E BELA VISTA, EM 
JOÃO PESSOA-PB,

VALOR TOTAL: 290.503,65(duzentos e noventa mil, quinhentos e três reais e sessenta e cinco 
centavos)

Classificação Funcional: 11000.11107.04.122.5084.111086 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, 
REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Elemento de Despesa: 44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recursos: 0.1.00 – 0.1.00 – PRÓPRIOS
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto / Felipe M. Leitão PMJP e o Sr. Lucca Nogueira 

Dapper Aráujo / Resiliência Construções e Serviços EIRELI-ME.
DATA DA ASSINATURA: 31/01/2022. 

João Pessoa, 31 de janeiro de 2022. 
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP
Felipe Matos Leitão

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social – SEDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.007/2020/SEINFRA              

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.033/2020 – Lote 02 - Prestação de  forma contínua dos Ser-
viços de Recuperação, Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos e Utilitários leves, incluindo 
o fornecimento de peças e acessórios genuínos. ou originais e de materiais necessários ao perfeito 
funcionamento dos veículos, lubrificantes, troca de óleos e filtros, lanternagem e pintura, geometria 
e balanceamento, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para 
veículos leves da Frota Oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa. 

CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: É objeto do presente termo aditivo a Prorrogação de prazo por 12 (DOZE) meses, 

perfazendo um total de 24 (VINTE E QUATRO) meses, nos termos do art. 57, IV, da Lei 8.666/93.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sr. Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sr. Paulo Roberto Pinho Coelho 

/ SERVICLIMA
Data da Assinatura: 09/02/2022

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE REABERTURA

PROCESSO Nº 14.056/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2021

CHAVE CGM: ZAT1-2CWH-B2U3-E18H
DATA DE ABERTURA: 24/02/2022 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GA-

SES MEDICINAIS, COM A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, 
CILINDROS, TANQUE DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO 
MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS; VÁCUO CLÍNICO POR BOMBAS; SERVI-
ÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS DE RESGATE DO SAMU, DA REDE 
HOSPITALAR E DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAS) E DEMAIS UNIDADES 
DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeira, Sra. Franciny 
do Nascimento Leal, nomeado pela Portaria nº 043/2021, vem por meio deste tornar público, para 
conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação na modalidade Pregão Eletrônica, sob 
o critério do menor preço por item. O novo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, sob o número da 
UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, no 
Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS e 
SUS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2021. 
Franciny do Nascimento Leal

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO
DO PRGÃO ELETRÕNICO Nº 07.007/2020/SEINFRA              

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.032/2020 – Lote 01 - Prestação de forma contínua dos Ser-
viços de Recuperação, Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos e Utilitários leves, incluindo 
o fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito 
funcionamento dos veículos, lubrificantes, troca de óleos e filtros, lanternagem e pintura, geometria 
e balanceamento, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para 
veículos leves da Frota Oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa. 

CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA
OBJETO: É objeto do presente termo aditivo a Prorrogação de prazo por 12 (DOZE) meses, 

perfazendo um total de 24 (VINTE E QUATRO) meses, nos termos do art. 57, IV, da Lei 8.666/93. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sr. Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sr. Alberto Braúlio Coimbra Bezerra 

/ ALISAUTO
Data da Assinatura: 09/02/2022

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
PROCESSO N.º 049/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
Objeto: Contratação de uma empresa de construção civil, para execução das obras de Requa-

lificação do Mercado Público da cidade de Juarez Távora.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Adjudico o objeto da licitação modalidade Tomada de Preços n.º 001/2021 a empresa HUMBERTO 
RAMALHO TRIGUEIRO MENDES, no valor total de R$ 397.718,15 Trezentos e noventa e sete mil 
setecentos e dezoito reais e quinze centavos).

Juarez Távora(PB), 3 de fevereiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
PROCESSO N.º 050/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
Objeto: Contratação de uma empresa de construção civil, para execução das obras de Pavi-

mentação em Paralelepípedos nas Ruas: Euclides da Cunha, Joaquim Cabral de Vasconcelos e 
José Freire de Melo na cidade de Juarez Távora.

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Adjudico o objeto da licitação modalidade Tomada de Preços n.º 002/2021 a empresa BSR 

CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, no valor total de R$ 351.004,83 (Trezentos e cinquenta e 
um mil quatro reais e oitenta e três centavos).

Juarez Távora(PB), 3 de fevereiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2021, às 
10h00min HORAS, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONCLUSÃO DA CRECHE 
PROINFANCIA TIPO I, NA VILA FLORESTAL, MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - 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 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.
pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.  

Lagoa Seca - PB, 09 de Fevereiro de 2022.
ANA PAULA BARBOSA ALVES DINIZ

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00023/2022
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 DV00023/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO, DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: J & P COMERCIO ATACADISTA DA 
CONSTRUCAO LTDA. - R$ 16.967,39.

Lagoa Seca - PB, 07 de Fevereiro de 2022
FÁBIO RAMALHO DA SILVA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO, DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00023/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS 
PROPRIOS / FEDERAIS: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00033/2022 - 08.02.22 - J & P COMERCIO ATACA-
DISTA DA CONSTRUCAO LTDA. - R$ 16.967,39.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA 
E ASSESSORIA JURÍDICA PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: FILIPE ARAUJO REUL - R$ 48.600,00.

Lagoa Seca - PB, 02 de Fevereiro de 2022
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA 
E ASSESSORIA JURÍDICA PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00004/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até 
02/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00029/2022 
- 03.02.22 - FILIPE ARAUJO REUL - R$ 48.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES JUNTO AO CAUC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA–PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUCIANO PAIVA GOMES - R$ 24.000,00.

Lagoa Seca - PB, 18 de Janeiro de 2022
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
JUNTO AO CAUC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS OR-
DINÁRIOS. VIGÊNCIA: até 18/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa 
Seca e: CT Nº 00007/2022 - 18.01.22 - LUCIANO PAIVA GOMES - R$ 24.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022
O Prefeito Constitucional do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais, fundamentado no Inciso II do art. 25 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.  Resolve: 
Ratificar a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Livramento; com base nos elementos constantes 
da Exposição de Motivos nº IN001/2022, a qual sugere a: Contratação direta da pessoa jurídica: 
José Maviael Fernandes Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurídica - Sociedade Individual de 
Advocacia Eireli-ME, CNPJ 24.719.265/0001-02, para prestação de serviços singulares junto ao 
Fundo Municipal de Ação Social da  Prefeitura de Livramento-PB, no cumprimento, orientação e 
emissão de pareceres, acerca dos procedimentos administrativos a serem adotados no cumpri-
mento da legislação em vigor, conforme termo de referência. Contratada: José Maviael Fernandes 
Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurídica - Sociedade Individual de Advocacia Eireli-ME, CNPJ 
24.719.265/0001-02, sediada à Rua Luiz Carlos Prestes, nº 500 (Casa 43), Velame, CEP: 58.418-
136, Campina Grande-PB, com o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), perfazendo o valor 
total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), pelos os 12 (Doze) meses. Publique-se e cumpra-se.

Livramento - PB, 01 de fevereiro de 2021. 
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 010/2022
Inexigibilidade Nº 001/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB.  Contratada: José Maviael 

Fernandes Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurídica - Sociedade Individual de Advocacia Eireli-
-ME, CNPJ: 24.719.265/0001-02. Objeto: Prestação de serviços singulares junto a Fundo Municípal 
de Ação Social da  Prefeitura de Livramento-PB, no cumprimento, orientação e emissão de pareceres, 
acerca dos procedimentos administrativos a serem adotados no cumprimento da legislação em 
vigor, conforme termo de referência. Valor contratado: O valor mensal será de R$ 3.000,00 (três 
mil reais), perfazendo o valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), pelos os 12 (Doze) 
meses. Vigência: Será Até 02 de fevereiro de 2023, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 
caso seja necessário. Recurso: Próprios da Prefeitura de Livramento, diversos e custeio (500 e 
669). Forma de pag.: Até o dia 10 (dez) após o encerramento do mês. Dotação: QDD/2022. Partes 
ass.: Ernandes B. Nóbrega (Pela contratante) e o Sr. José Maviael É. F. de Sousa (Pela contratada).

Livramento-PB, 02 de fevereiro de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00009/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00009/2022, que 
objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços quanto a solução de PEC - Prontuário 
Eletrônico do Cidadão, com comodato de equipamentos para melhor funcionamento e ações das 
Unidades Básicas de Saúde, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDER BATISTA DE SOUSA - R$ 
14.800,00 – Quatorze Mil e Oitocentos Reais.

Logradouro - PB, 09 de fevereiro de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços quanto a solução de PEC - 
Prontuário Eletrônico do Cidadão, com comodato de equipamentos para melhor funcionamento e 
ações das Unidades Básicas de Saúde, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00009/2022. RECURSOS PRÓRIOS / OU-
TROS - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.39.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e EDER BATISTA DE SOUSA - R$ 14.800,00 – 
Quatorze Mil e Oitocentos Reais - CT Nº 00025/2022 – 09.02.2022.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N°. 00002/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua José Rosas, s/n Centro, Manaíra/PB, às 10:00 horas do dia 03 de Março de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para Implantação de pavimentação asfáltica no Município de Manaíra/PB, conforme Contrato de 
Repasse nº 911782/2021/MDR/CAIXA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei 8.666/93 e suas alterações e demais normas aplicáveis. Informações: no horário das 
08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 08 de Fevereiro de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022 
OBJETO: Aquisição de material de consumo, didático e expediente destinado as diversas 

secretarias do município de Manaíra/PB. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe 
foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O L V E: 
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00001/2022, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a: COMERCIAL RENASCER LTDA, CNPJ nº 
07.565.272/0001-88, VALOR R$ 17.415,00. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERI-
DIONAL LTDA, CNPJ nº 40.876.269/0001-50, VALOR R$ 105.208,40. GEINE H C CUNHA EIRELI, 
CNPJ nº 28.207.226/0001-87, VALOR R$ 7.799,50. HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS 
EIREL, CNPJ nº 20.873.342/0001-23, VALOR R$ 24.107,00. Iraci Palmeira da Costa Silva, CNPJ 
nº 29.133.351/0001-52, VALOR R$ 105.732,00. JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA, CNPJ nº 
29.883.721/0001-79, VALOR R$ 93.383,50. MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA, CNPJ 
nº 22.570.237/0001-40, VALOR R$ 4.400,00. MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVI-
COS LTDA, CNPJ nº 35.628.379/0001-63, VALOR R$ 30.667,00. VALOR TOTAL R$ 388.712,40.

Manaíra/PB, 07 de fevereiro de 2022. 
José Alberto Tavares Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do Município de Manaíra /PB, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: 
Aquisição de material de consumo, didático e expediente destinado as diversas secretarias do 
município de Manaíra/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 
COMERCIAL RENASCER LTDA, CNPJ nº 07.565.272/0001-88, VALOR R$ 17.415,00. DISTRI-
BUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ nº 40.876.269/0001-50, VALOR 
R$ 105.208,40. GEINE H C CUNHA EIRELI, CNPJ nº 28.207.226/0001-87, VALOR R$ 7.799,50. 
HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIREL, CNPJ nº 20.873.342/0001-23, VALOR R$ 
24.107,00. Iraci Palmeira da Costa Silva, CNPJ nº 29.133.351/0001-52, VALOR R$ 105.732,00. 
JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA, CNPJ nº 29.883.721/0001-79, VALOR R$ 93.383,50. MARIA 
DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA, CNPJ nº 22.570.237/0001-40, VALOR R$ 4.400,00. MF 
COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 35.628.379/0001-63, VALOR 
R$ 30.667,00. VALOR TOTAL R$ 388.712,40.

Manaíra/PB, 08 de fevereiro de 2022. 
Manoel Virgulino Simão

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00035/2021. OBJETO: Aquisição de medicamentos diver-
sos, destinado ao fundo municipal de saúde deste de Município. 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: M & R Comercio Eireli - CNPJ 17.290.835/0001-26. Meds 
Comercio de Medicamentos, Produtos e Equipamentos Hospitalares Ltda - CNPJ 40.256.200/0001-
24. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3625-1111.

Marcação - PB, 09 de Fevereiro de 2022
ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2021
 Objeto: Registro de preços para aquisição de materias de limpeza de uso pessoal e doméstico 

para atender as necessidades de todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante 
o exercício de 2022.

 Empresa vencedora: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item Produto Mdoelo Marca/
Fabricante Qtde Valor

Unitário
Valor
Total

00036

ESCOVA DENTAL 
INFANTIL- CABEÇA
PEQUENA RETANGULAR 
OU OVAL COM
CANTOS ARREDONDA-
DOS NA MESMA
DIREÇÃO DO CABO, COM 
3 OU 4 FILEIRAS DE
CERDAS DE NYLON 
MACIAS. EMBALADAS
INDIVIDUALMENTE DE 
MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E HIGIENE 
DAS ESCOVAS.
EMBALAGEM DEVE SER 
LACRADA

INFANTL ALG DENTAL 750 UN R$ 0,85 637,50

Toal R$ 637,50

Piancó-PB,26 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00067/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA:ANTONIO MARCOS PADRE BADU – ME-CNPJ Nº 23.937.523/0001-64
Objeto: aquisição de peças para motos pertencentes a frota de veículos do Municipal de Piancó-

-PB, durante o exercício de 2022.
Valor global:R$245.950,56 (duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta reais e 

cinquenta e seis centavos)
Piancó-PB, 09 de fevereirode 2022

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA:COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME -  CNPJ Nº 11.768.299/0001-45
Objeto: Registro de preços para aquisição de materias de limpeza de uso pessoal e doméstico 

para atender as necessidades de todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante 
o exercício de 2022. 

Valor global:R$637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
Piancó-PB, 26 de Janeirode 2022

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTO-
MOTOR. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 23 de Fevereiro de 2022. Início da fase de 
lances: 09:35 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 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. 
E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 09 de Fevereiro de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 
E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA 
N°. 11356674000120001/2020. Abertura da sessão pública: 11:30 horas do dia 23 de Fevereiro de 
2022. Início da fase de lances: 11:35 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 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 09 de Fevereiro de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00008/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DV00008/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERO COM 
PROTETOR DE TIREOIDE, PARA UTILIZAÇÃO DO PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA SALA DE 
EXAMES NO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA DO MUNICÍPIO; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 
05298171443 - R$ 4.171,44.

Remígio - PB, 08 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: FORNECI-
MENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
PRÉDIOS PÚBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 
22 de Fevereiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM 
. Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 09 de Fevereiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00008/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE 
BORRACHA PLUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREOIDE, PARA UTILIZAÇÃO DO PACIENTES 
E FUNCIONÁRIOS DA SALA DE EXAMES NO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA 
DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 08/02/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERO COM PROTETOR DE 
TIREOIDE, PARA UTILIZAÇÃO DO PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA SALA DE EXAMES NO 
PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00008/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 
02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Pú-
blicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) 3390.30 99 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 – Bloco de manutenção. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio 
e: CT Nº 00014/2022 - 08.02.22 - NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 - R$ 4.171,44.

PREFEITURA DE SANTA INÊS
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022

O município de Santa Inês-PB, através da ComissãoPermanentede Licitação,torna pública 
a RETIFICAÇÃO do Aviso de Licitação –Pregão Eletrônico nº 00002/2022, publicado no Diário 
Oficial do município de Santa Inês; publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba, nº 17.551, 
pág. 49;publicado no Jornal a União, ano CXXIX nº 007, pág. 27; publicado no Diário Oficial da 
União, seção 3, nº 28, pág. 238, todos no dia 09 de fevereiro de 2022, conformesegue: ONDE SE 
LÊ: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. LEIA-SE:Data e horário do recebimento 
das propostas: até às 09:25 horas do dia 23/02/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30 
horas do dia 23/02/2022. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, na Prefeitura Municipal, situada na Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro - Santa Inês 
- PB, no horário 08:00 às 13:00hs dos dias úteis. 

Santa Inês, PB, 09 de fevereiro de 2022.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para dar continuidade a construção de escola 
na Zona Urbana - Escola 12 salas - Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através do 
Termo de Compromisso PAR Nº. 202002870-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

DATA DA ABERTURA: 15/03/2022 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 09 de fevereiro de 2022.
Jonas Pereira de Andrade
Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE CONCORRÊNCIA Nº 00002/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de Creche Proinfância - Tipo 
1 - Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através do Termo de Compromisso PAR Nº. 
202103960-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

DATA DA ABERTURA: 15/03/2022 – HORÁRIO: 10:00 HORAS.
Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 09 de fevereiro de 2022.
Jonas Pereira de Andrade 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 012/2022, cujo 

objeto é oREGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CADEIRAS DE RODAS ADULTO E INFAN-
TIL, CADEIRAS DE BANHO, MULETAS E ANDADORES ADULTO, PARA ATENDER A DEMANDA 
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/
PB, para às 09h00m do dia 24 de Fevereiro de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/
categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB,09deFevereiro de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Santa Rita - PB, 09 de fevereiro de 2022. 

OSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃODO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO 
DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº092/2021, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, SCANNER E FRAGMENTADORAS PARA ATENDER A DEMANDA 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, os 
quais apontam como proponentes vencedores:

- 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
Publique-se e cumpra-se.

JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Santa Rita - PB, 09 de fevereiro de 2022. 
O SECRETÁRIO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº085/2021, que 

objetiva:REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

HELDER DE LIMA VIANA
CNPJ: 12.791.800/0002-38
Valor R$: 224.000,00
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 10 de fevereiro de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Santa Rita - PB, 09 de fevereiro de 2022.

O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTODO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº086/2021, que 

objetiva:REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE BARRACAS TIPO FEI-
RA EM METALON PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E 
ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA 
CNPJ: 05.626.958/0001-06
Valor R$: 119.850,00
Publique-se e cumpra-se.

SILDO ALVES DE MORAIS
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Santa Rita - PB, 09 de fevereiro de 2022.

O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, 
ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº094/2021, que 

objetiva:AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRE-
TARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/
PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponentes vencedores:

- 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
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ VANILSON DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2021

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MOTOLÂNCIAS PADRÃO 
SAMU 192, PARA AMPLIAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE DESENVOLVIDOS 
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 nº093/2021, que 

objetiva:REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MOTOLÂNCIAS PADRÃO SAMU 
192, PARA AMPLIAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE DESENVOLVIDOS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a: 

- GILMARA MARTINS DE PONTES
CNPJ: 13.167.781/0001-55
Valor R$: 370.931,20

Santa Rita - PB, 09 de fevereiro de 2022.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para os programas de assistência farmacêutica básica, 

programa de hipertensão e diabetes e programa de saúde mental para distribuição gratuita nas 
unidades básicas de saúde do Município de São José do Espinharas/PB. A PREGOEIRA OFICIAL, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 
00003/2022, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:. ALLFAMED 
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ 31.187.918/0001-15 – VALOR: R$ 
360,00; Drogafonte Ltda – CNPJ:  08.778.201/0001-26 – VALOR: R$ 23.000,00; Endomed Comercio 
e Representações de Medicamentos Ltda – CNPJ: 70.104.344/0001-26 – VALOR: R$ 545.434,50; 
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.156.923/0001-20 – VALOR: 
7.600,00; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOS-
PITALARES LTDA – CNPJ:  08.160.290/0001-42 – VALOR: R$ 210,00; NNMED - DISTRIBUICAO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 15.218.561/0001-39 - R$ 
19.706,00; PHARMAPLUS LTDA -CNPJ:03.817.043/0001-52 – VALOR: R$ 3.054,00

São José de Espinharas - PB, 08 de Fevereiro de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito do Município de São José de Espinharas, no uso de suas atribuições legais, R E S O 

L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade pregão Eletrônico nº 00003/2022, que 
objetiva: Aquisição de Medicamentos para os programas de assistência farmacêutica básica, progra-
ma de hipertensão e diabetes e programa de saúde mental para distribuição gratuita nas unidades 
básicas de saúde do Município de São José do Espinharas/PB; com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): ALLFAMED 
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ 31.187.918/0001-15 – VALOR: R$ 
360,00; Drogafonte Ltda – CNPJ:  08.778.201/0001-26 – VALOR: R$ 23.000,00; Endomed Comercio 
e Representações de Medicamentos Ltda – CNPJ: 70.104.344/0001-26 – VALOR: R$ 545.434,50; 
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.156.923/0001-20 – VALOR: 
7.600,00; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOS-
PITALARES LTDA – CNPJ:  08.160.290/0001-42 – VALOR: R$ 210,00; NNMED - DISTRIBUICAO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 15.218.561/0001-39 - R$ 
19.706,00; PHARMAPLUS LTDA -CNPJ:03.817.043/0001-52 – VALOR: R$ 3.054,00

São José de Espinharas - PB, 09 de  Fevereiro de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
 OBJETO: Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de administração, 

gerenciamento e controle de frota, com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia 
de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o 
abastecimento de combustíveis (gasolina, diesel comum e diesel S10), para os veículos e máquinas, 
do município de São José de Espinharas/PB, conforme o Edital e seus anexos. A PREGOEIRA 
OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 
nº 00004/2022, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: PRIME 
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – CNPJ 05.340.639/0001-30, VALOR: 
1.395.362,84 – TAXA ADMINISTRATIVA: -4,88%.

São José de Espinharas - PB, 09 de Fevereiro de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

 Pregoeira Oficial

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito do Município de São José de Espinharas, no uso de suas atribuições legais, R E S O 

L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que 
objetiva: Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de administração, 
gerenciamento e controle de frota, com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia 
de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o 
abastecimento de combustíveis (gasolina, diesel comum e diesel S10), para os veículos e máquinas, 
do município de São José de Espinharas/PB, conforme o Edital e seus anexos; com base nos elemen-
tos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es):    
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – CNPJ 05.340.639/0001-30, 
VALOR: 1.395.362,84 – TAXA ADMINISTRATIVA: -4,88%.

São José de Espinharas - PB, 09 de  Fevereiro de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS00003/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB,através do Presidente da Comissão Per-

manente de Licitação, TORNA PÚBLICOa quem possa interessar, que fará realizar às 09h30min do 
dia 03 de Março de 2022, abertura da sessão pública na Modalidade Tomada de Preços com objeto: 
Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma quadra coberta na 
Escola Irapuan Sobral no Município de São José de Piranhas – PB. Os interessados poderão retirar 
o Edital e Anexos na Sala da CPL, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas – PB ou 
pelos meios virtuais disponíveis: E-mail:cplsaojosedepiranhas@gmail.com e site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas-PB,09de Fevereiro de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

OBJETO: Contratação de empresa para reforma e Ampliação de Diversas Escolas Municipais 
de São Sebastião de Lagoa de Roça. A Comissão Permanente de Licitação nomeada pela portaria 
de Nº 001/2022 de 10/01/2022, torna publico o resultado do julgamento fase de classificação 
das propostas de preços da Tomada de Preços nº 0008/2022 Ficando a seguinte classificação: 
1º-CONSTRUPRIME Const. e Eventos Eirelli; 2º-COEN Const. e Engenharia; 3º-F.V. dos Santos 
Eirelli; 4º-Consfor Construtora Fortaleza LTDA; 5º-Gustavo Ulisses da Luz Barros; 6ºA.B. Constru-
ções Eirelli; 7º FM Const. e Administrações Eirelli, e desclassificada por esta com o valor maior: 8º 
TORRES Construções, Assim sendo, fica aberto o prazo recursal de (5 dias úteis), a partir da data 
da publicação em Diário Oficial do Estado e Jornal A UNIÂO. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos, da Lei nº 8.666/93art. 109, inciso Ie suas alterações. Maiores 
i’nformações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose Rodrigues 
Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 ás 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 09 de Fevereiro de 2022
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para conclusão da Obra de Construção do 
Matadouro Público do Município, conforme projeto Básico de Engenharia. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00001/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto con-
tratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro e: CT 
Nº 00006/2020 - Construtora Alves e Conserva Ltda - ME - CNPJ: 24.606.073/0001-90 - 2º Termo 
Aditivo - Prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 28.02.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:30 horas do dia 07 de Março de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma Empresa Especia-
lizada no Ramo de Construção Civil, para empreitada por menor preço global, �remanescente� de 
Obra: QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIOS. 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) 3685–1073. E-mail: prefeitura-
desertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 09 de Fevereiro de 2022
MARIA ELENITA BATISTA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:30 horas do dia 07 de Março de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma Empresa Especiali-
zada no Ramo de Construção Civil, para empreitada por menor preço global, �remanescente� de 
Obra: QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIOS. 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) 3685–1073. E-mail: prefeitura-
desertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 09 de Fevereiro de 2022
MARIA ELENITA BATISTA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE ADITIVOS

OBJETO: Locações de imóveis para funcionamento de Departamentos Públicos diversos. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DP00001/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução 
do objeto contratado - . PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 
00006/2021 - Cleonice Cardoso Nogueira - 1º Aditivo -. CT Nº 00007/2021 - Sandra Francelino 
Marques - 1º Aditivo -. CT Nº 00009/2021 - Jose Cardoso da Silva Oliveira - 1º Aditivo -. CT Nº 
00010/2021 - MarineideTargino Borges de Farias - 1º Aditivo -. CT Nº 00011/2021 - Luciano de Sousa 
Nunes - 1º Aditivo -. CT Nº 00012/2021 - Antonio Agostinho Neto - 1º Aditivo -. CT Nº 00013/2021 
- Vanderlei Chaves Cavalcante - 1º Aditivo -. CT Nº 00014/2021 - Michael Johnes Silva Pontes - 1º 
Aditivo -. CT Nº 00015/2021 - Manoel Anacleto Filho - 1º Aditivo -. CT Nº 00016/2021 - Marlene 
Ferreira da Silva - 1º Aditivo -. CT Nº 00017/2021 - Flavio Rogerio Freire Felipe - 1º Aditivo -. CT Nº 
00018/2021 - Luis Pedro da Costa - 1º Aditivo -. CT Nº 00019/2021 - Rita de Cassia Taurino Felipe 
- 1º Aditivo -. CT Nº 00020/2021 - João Romualdo Cavalcante - 1º Aditivo -. ASSINATURA: 09.02.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00003/2022, 

para o dia 15 de Fevereiro de 2022 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 08 de Fevereiro de 2022
FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ESCOLAR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 
113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 09 de Fevereiro de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022

REGISTRO Nº 22-00163-3
OBJETO: ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NO MUSEU DO ARTESANATO PARAIBANO 

EM JOÃO PESSOA/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 02 de março de 2022, às 14h. 

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2021
PROCESSO Nº  19.000.010622.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA destinado a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TEC-
NOLOGIA - SEECT, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 23/02/2022 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: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº  21-02451-8
João Pessoa, 09 de fevereiro de 2022.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 19.000.015554.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIZA-
LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A 
IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE 
DADOS PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 
QUE FORMAM A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 
destinado à Secretaria de Estado da Administração/ Encargos Gerais do Estado – SEAD/EGE, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 23/02/2022 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: gelic06@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 22-00157-6
João Pessoa, 09 de fevereiro de 2022.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNDAC – SINTAC/PB
CNPJ: 07.382.734/0001-21

sindicatodafundac@gmail.com
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria Colegiada do Sindicato Dos Trabalhadores da FUNDAC – SINTAC/PB, representada 

pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 16 do Estatuto So-
cial, CONVOCA toda a categoria de servidores do quadro funcional da FUNDAC para participar de 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 16 de fevereiro do corrente ano, 
às 18h00min, em primeira convocação, com a presença de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) 
dos associados e às 20h00min, em segunda convocação, com qualquer número, nos termos do 
art. 38-C, de forma remota/virtual, por meio de aplicativo, em razão da pandemia provocada pelo 
coronavírus (COVID-19), obedecendo à legislação municipal e estadual, com link a ser devidamente 
disponibilizado aos filiados com antecedência, via endereço eletrônico, e publicizado nas redes 
sociais do Sindicato, para discussão e deliberação da seguinte pauta: 1 – Informes; 2 - Indicativo 
de paralisação e proposta de deflagração de greve, em virtude da não resolução de pontos de 
reivindicação da categoria, como o não encaminhamento  da Revisão do Plano de Cargos, Carreira 
e Remuneração – PCCR; a não implantação do incentivo funcional para o cargo de agente socioe-
ducativo, o pagamento incorreto de gratificações; a ausência de encaminhamento acerca das más 
condições de trabalho, dentre outros; e 3 - Outros assuntos do interesse da categoria. Informamos 
que, para efeito de comprovação de presença da categoria na assembleia, serão anexados docu-
mentos comprobatórios da participação coletiva e individual dos participantes, quando do registro 
da respectiva Ata. João Pessoa- PB, 05 de fevereiro de 2022.

MÁRCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO
Presidente do SINTAC/PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDIFEMP 
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIANCó E REGIÃO. 

CNPJ:08.675.477/0001-89.
O Sindicato dos Funcionários em Educação do Município de Piancó e Região - SINDIFEMP, na 

forma estatutária, convoca toda categoria dos professores do município de Piancó para participar 
de Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 14 de fevereiro de 2022, em primeira 
convocação, às 19:00 horas, e, em segunda convocação, às 19:30 horas, com qualquer número de 
presente. Na SEDE do SINDIFEMP, localizada a Rua Margarida Remigio,  S/N, CEP:58.765-000, 
centro, Piancó-PB, quando se deliberará sobre a seguinte Ordem do Dia:1- Informações pertinentes 
a assembleia, reajuste do piso salarial do magistério do ano de 2022; 2- Propostas com encami-
nhamentos, passando pelo posicionamento da categoria frente ao posicionamento do Prefeito, 
caso ele não conceda o índice de reajuste em fevereiro com retroativo a 1º de Janeiro  de 2022, no 
percentual de 33, 24% por cento; 3- Votação das propostas apresentadas. 

ALCICLEIDE LACERDA DE FARIAS
Presidente

CPF: 541.567.854-91
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ALCICLEIDE LACERDA DE FARIAS
Presidente

CPF: 541.567.854-91

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, a FORÇA SINDICAL, por seus presidentes nacional e estadual infra-
-assinados, no uso de suas atribuições legais, convoca todos seus filiados no Estado da Paraíba 
para participarem do Congresso Estadual da Força Sindical que será realizado no dia 10/3/22, das 
9h00 às 13h00, através de videoconferência utilizando o aplicativo Zoom, para e nos termos do seu 
Estatuto em vigor e do Regimento Interno discutir e deliberar a seguinte ordem do dia: I) Discutir e 
deliberar sobre a política, a organização e as diretrizes específicas da central no Estado da Paraíba; 
II) Eleger e dar posse à Direção Estadual e ao Conselho Fiscal Estadual e respectivos suplentes 
da Força Sindical Paraíba para um mandato de 4 anos. Os critérios de participação dos filiados no 
Congresso da Força Sindical Paraíba está estipulado pelo Regimento Interno do Congresso que, 
assim como os demais documentos e informações congressuais, ficarão disponíveis para consulta 
na página da central na Internet, www.fsindical.org.br.

João Pessoa, 9 de fevereiro de 2022.
      Miguel Eduardo Torres                                Evanilton Almeida de Araújo

Presidente Nacional Força Sindical               Presidente Força Sindical Paraíba

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES GERAIS DA FETAG/PB
A FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FA-

MILIARES DO ESTADO DA PARAÍBA - FETAG/PB, por seu Presidente constituído, nos moldes do 
art. 105 dos seus Estatutos Sociais, torna pública a Abertura do Processo Eleitoral para eleição de 
todos os cargos desta instituição, descritos no art. 47 do Código Eleitoral, com o procedimento de 
registro de CHAPAS e de suas candidaturas iniciando-se com o requerimento assinado pelo repre-
sentante constituído da CHAPA, acompanhado pelos documentos exigidos e obedecidas todas as 
demais formalidades contidas no Código Eleitoral e nos Estatutos Sociais, dirigido a(o) Presidente 
da Comissão Eleitoral, protocolado na Secretaria da FETAG-PB,localizada na Rua Rodrigues de 
Aquino, nº 722, Bairro de Jaguaribe, Cidade de João Pessoa/PB, no horário das 08 às 12:00 e das 
14:00 às 18hs de segunda a sexta, no prazo máximo de 10 dias úteis após a data desta publicação. 
Por meio deste EDITAL fica convocada a ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL para realizar-se em 
primeira convocação no dia 13 de abril de 2022,iniciando-se às 08:00hs e encerrando-se às 17:00hs, 
com o quórum mínimo de 50%+1 voto,caso não seja obtido o quórum em primeira convocação, 
a eleição será realizada emsegunda convocação no dia 20 de abril de 2022, no mesmo horário e 
local, observando os procedimentos dispostos nos Estatutos Sociais e no Código Eleitoral.Serve 
o presente instrumento para constituição da Comissão Eleitoralque atuará exclusivamente neste 
Processo Eleitoral da FETAG/PB, conforme determina os arts. 106 e 107 dos Estatutos Sociais e 
art. 13 do Código Eleitoral.Desse modo ficam nomeados (as) os (as) seguintes integrantes:Jorge 
Pereira do Nascimento (Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho e Previdência) comoPresidente da 
comissão, Ozanira dos Santos Cunha (Presidente do STR de Riachão) comoSecretária da Comis-
sãoe como membrosJoserino de Souza (Presidente do STR de São Miguel de Taipu), José Martins 
Lima (Presidente do STR de Mari), eBruno Chianca Braga (Advogado da FETAG/PB).O presente 
edital encontra-se afixado na sede da FETAG em João Pessoa – PB, na Delegacia da FETAG em 
Patos – PB e na sede da Superintendência Regional do Trabalho – SRT em João Pessoa – PB.

João Pessoa, 10 de fevereiro de 2022.
LIBERALINO FERREIRA DE LUCENA

Presidente

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2700488 CPF: 161045804XX, CONTRATO: 1209580 CPF: 467763704XX, CON-
TRATO: 2134029 CPF: 107367624XX, CONTRATO: 2129194 CPF: 094080034XX, CONTRATO: 
2180616 CPF: 885233734XX, CONTRATO: 2230425 CPF: 011966764XX, CONTRATO: 6101231 
CPF: 039892794XX, CONTRATO: 2128136 CPF: 035463044XX, CONTRATO: 2197108 CPF: 
674198794XX, CONTRATO: 2108494 CPF: 110295334XX, CONTRATO: 1202662 CPF: 
110614994XX, CONTRATO: 0212779 CPF: 526642874XX, CONTRATO: 2612060 CPF: 
096762304XX, CONTRATO: 2168993 CPF: 104613414XX, CONTRATO: 2604787 CPF: 
098792064XX, CONTRATO: 1207267 CPF: 885110494XX, CONTRATO: 2118238 CPF: 
144208734XX, CONTRATO: 2161844 CPF: 023190134XX, CONTRATO: 1207171 CPF: 
567673314XX, CONTRATO: 0212724 CPF: 629370574XX, CONTRATO: 21105140 CPF: 
708199114XX, CONTRATO: 2140052 CPF: 103475104XX, CONTRATO: 2165269 CPF: 
276577444XX, CONTRATO: 2121219 CPF: 051242704XX, CONTRATO: 2401397 CPF: 
005545832XX, CONTRATO: 2211984 CPF: 364997224XX, CONTRATO: 1203733 CPF: 
885178454XX, CONTRATO: 2121526 CPF: 009494764XX, CONTRATO: 2164999 CPF: 
121790814XX, CONTRATO: 2222984 CPF: 009258444XX, CONTRATO: 2119453 CPF: 
010226324XX, CONTRATO: 2128359 CPF: 008096504XX, CONTRATO: 2172028 CPF: 
013788234XX, CONTRATO: 2122952 CPF: 580909754XX, CONTRATO: 2600999 CPF: 
145060464XX, CONTRATO: 2184340 CPF: 602559274XX, CONTRATO: 2192527 CPF: 
024750604XX, CONTRATO: 4102572 CPF: 396259584XX, CONTRATO: 2194347 CPF: 
713198414XX, CONTRATO: 1205318 CPF: 262682484XX, CONTRATO: 2607201 CPF: 
077936664XX, CONTRATO: 2120512 CPF: 053158884XX, CONTRATO: 2216106 CPF: 
704839344XX, CONTRATO: 2236578 CPF: 174841354XX, CONTRATO: 2211298 CPF: 
111076914XX, CONTRATO: 2117738 CPF: 104285994XX, CONTRATO: 2211019 CPF: 
021284194XX, CONTRATO: 2232549 CPF: 788463824XX, CONTRATO: 0503553 CPF: 
203146554XX, CONTRATO: 4103324 CPF: 064397004XX, CONTRATO: 2604721 CPF: 
090543234XX, CONTRATO: 2113068 CPF: 026580234XX, CONTRATO: 1200160 CPF: 
500350374XX, CONTRATO: 0505494 CPF: 074008844XX, CONTRATO: 4102011 CPF: 
137055044XX, CONTRATO: 2110064 CPF: 107674624XX, CONTRATO: 4101763 CPF: 
954161024XX, CONTRATO: 2217504 CPF: 504509564XX, CONTRATO: 2174035 CPF: 
714799364XX, CONTRATO: 2136231 CPF: 705768684XX, CONTRATO: 2158885 CPF: 
022180034XX, CONTRATO: 2182012 CPF: 569185264XX, CONTRATO: 0500968 CPF: 
910753354XX, CONTRATO: 2187282 CPF: 467009514XX, CONTRATO: 0230767 CPF: 
160599724XX, CONTRATO: 2209744 CPF: 061861294XX, CONTRATO: 4100853 CPF: 
356075723XX, CONTRATO: 2222965 CPF: 122893854XX, CONTRATO: 2237553 CPF: 
164982204XX, CONTRATO: 2234245 CPF: 164943984XX, CONTRATO: 2180030 CPF: 
102510334XX, CONTRATO: 4103561 CPF: 238097104XX, CONTRATO: 1205635 CPF: 
263100904XX, CONTRATO: 1207335 CPF: 250543414XX, CONTRATO: 2138879 CPF: 
525094784XX, CONTRATO: 2240139 CPF: 139704004XX, CONTRATO: 2117949 CPF: 
991864704XX, CONTRATO: 2235404 CPF: 114654884XX, CONTRATO: 2109744 CPF: 
030162974XX, CONTRATO: 2602110 CPF: 134835984XX, CONTRATO: 2211739 CPF: 
114973754XX, CONTRATO: 2102760 CPF: 031007774XX, CONTRATO: 2223769 CPF: 
419147674XX, CONTRATO: 2128477 CPF: 054707584XX, CONTRATO: 2230149 CPF: 
142256324XX, CONTRATO: 6108149 CPF: 032833404XX, CONTRATO: 2153464 CPF: 
010047204XX, CONTRATO: 2607538 CPF: 704768184XX, CONTRATO: 2111109 CPF: 
118335144XX, CONTRATO: 0200334 CPF: 423952594XX, CONTRATO: 2180718 CPF: 
704032834XX, CONTRATO: 6107547 CPF: 081035365XX, CONTRATO: 2128004 CPF: 
047930604XX, CONTRATO: 4103080 CPF: 094997414XX, CONTRATO: 2194293 CPF: 
395327394XX, CONTRATO: 2612383 CPF: 176567244XX, CONTRATO: 2237290 CPF: 
872598344XX, CONTRATO: 2146573 CPF: 162349794XX, CONTRATO: 0303739 CPF: 
518993964XX, CONTRATO: 4102924 CPF: 022334204XX, CONTRATO: 2146731 CPF: 
105598724XX, CONTRATO: 2199625 CPF: 064583314XX, CONTRATO: 2608580 CPF: 
172439924XX, CONTRATO: 2231490 CPF: 048065764XX, CONTRATO: 2120419 CPF: 
694532764XX, CONTRATO: 2179455 CPF: 010227014XX, CONTRATO: 2105007 CPF: 
114842384XX, CONTRATO: 2106343 CPF: 133841604XX, CONTRATO: 2606917 CPF: 
073184764XX, CONTRATO: 2228408 CPF: 089065134XX, CONTRATO: 2177650 CPF: 
114842314XX, CONTRATO: 2206513 CPF: 027861484XX, CONTRATO: 2155361 CPF: 
110079444XX, CONTRATO: 2182640 CPF: 096872734XX, CONTRATO: 2611700 CPF: 
157659224XX, CONTRATO: 2166701 CPF: 014063574XX, CONTRATO: 2158061 CPF: 
345622734XX, CONTRATO: 0212222 CPF: 804869164XX, CONTRATO: 2146615 CPF: 
101234594XX, CONTRATO: 1214281 CPF: 327582944XX, CONTRATO: 2612364 CPF: 
720001294XX, CONTRATO: 2137649 CPF: 690850484XX, CONTRATO: 2131811 CPF: 
119000844XX, CONTRATO: 2238869 CPF: 169411744XX, CONTRATO: 2608613 CPF: 
158003394XX, CONTRATO: 2118322 CPF: 691174704XX, CONTRATO: 2168702 CPF: 
702695604XX, CONTRATO: 2608590 CPF: 029233242XX, CONTRATO: 2115351 CPF: 
706641654XX, CONTRATO: 6106228 CPF: 316028828XX, CONTRATO: 2610754 CPF: 
169698514XX, CONTRATO: 2233175 CPF: 710439034XX, CONTRATO: 2203079 CPF: 
704052614XX, CONTRATO: 2701393 CPF: 470138558XX, CONTRATO: 6105072 CPF: 
929164224XX, CONTRATO: 2166444 CPF: 075855384XX, CONTRATO: 2126255 CPF: 
706113414XX, CONTRATO: 1213205 CPF: 161801274XX, CONTRATO: 0230706 CPF: 
002589204XX, CONTRATO: 2153486 CPF: 105842894XX, CONTRATO: 2401211 CPF: 
156946064XX, CONTRATO: 2140037 CPF: 105378684XX, CONTRATO: 2401240 CPF: 
804821394XX, CONTRATO: 2611742 CPF: 155499814XX, CONTRATO: 2219681 CPF: 
089899424XX, CONTRATO: 0211415 CPF: 237494824XX, CONTRATO: 2222022 CPF: 
125394084XX, CONTRATO: 6200738 CPF: 032535664XX, CONTRATO: 1212968 CPF: 
011122634XX, CONTRATO: 2608051 CPF: 886044114XX, CONTRATO: 2611746 CPF: 
121790414XX, CONTRATO: 2500171 CPF: 498529224XX, CONTRATO: 2700870 CPF: 
713954544XX, CONTRATO: 0241842 CPF: 225542114XX, CONTRATO: 2612352 CPF: 
176467934XX, CONTRATO: 2608152 CPF: 703192644XX, CONTRATO: 4102584 CPF: 
414528444XX, CONTRATO: 2212113 CPF: 113609464XX, CONTRATO: 2231715 CPF: 
122167574XX, CONTRATO: 2186979 CPF: 595987198XX, CONTRATO: 2229588 CPF: 
139650814XX, CONTRATO: 2194237 CPF: 105726714XX, CONTRATO: 2211237 CPF: 
023660264XX, CONTRATO: 2198139 CPF: 068485834XX, CONTRATO: 2613045 CPF: 
920895267XX, CONTRATO: 2601877 CPF: 146779674XX, CONTRATO: 0230601 CPF: 
421967954XX, CONTRATO: 2142519 CPF: 556998204XX, CONTRATO: 4104181 CPF: 
567774934XX, CONTRATO: 2601856 CPF: 704369014XX, CONTRATO: 2120542 CPF: 
044394244XX, CONTRATO: 2605812 CPF: 024610674XX, CONTRATO: 21102680 CPF: 
075362924XX, CONTRATO: 0242122 CPF: 276327097XX, CONTRATO: 2210042 CPF: 
112084904XX, CONTRATO: 2108696 CPF: 013788194XX, CONTRATO: 1215616 CPF: 
554379154XX, CONTRATO: 2157096 CPF: 673778072XX, CONTRATO: 2154259 CPF: 
025841974XX, CONTRATO: 2240114 CPF: 108891014XX, CONTRATO: 2132660 CPF: 
333115524XX, CONTRATO: 0506232 CPF: 263918994XX, CONTRATO: 4200936 CPF: 
070834164XX, CONTRATO: 2237039 CPF: 170949364XX, CONTRATO: 2148375 CPF: 
323445384XX, CONTRATO: 2108461 CPF: 087299414XX, CONTRATO: 2189020 CPF: 
047522704XX, CONTRATO: 2226209 CPF: 712182214XX, CONTRATO: 4104515 CPF: 
007853544XX, CONTRATO: 2609537 CPF: 121498134XX, CONTRATO: 2122158 CPF: 
103481864XX, CONTRATO: 1200246 CPF: 032642904XX, CONTRATO: 1213328 CPF: 
374124424XX, CONTRATO: 2240102 CPF: 139747064XX, CONTRATO: 2174760 CPF: 
123343184XX, CONTRATO: 2401283 CPF: 121369974XX, CONTRATO: 2610828 CPF: 
153275654XX, CONTRATO: 6202611 CPF: 097190884XX, CONTRATO: 2701362 CPF: 
022631154XX, CONTRATO: 2215865 CPF: 929828674XX, CONTRATO: 2237970 CPF: 
137186974XX, CONTRATO: 2145061 CPF: 324226284XX, CONTRATO: 2120715 CPF: 
022244364XX, CONTRATO: 2210969 CPF: 873183934XX, CONTRATO: 2600031 CPF: 
064502834XX, CONTRATO: 1204332 CPF: 025164384XX, CONTRATO: 2176285 CPF: 
421895193XX, CONTRATO: 2181044 CPF: 112395854XX, CONTRATO: 2612635 CPF: 
143172644XX, CONTRATO: 2608598 CPF: 096876084XX, CONTRATO: 2153087 CPF: 
084769244XX, CONTRATO: 2195767 CPF: 132380844XX, CONTRATO: 4100298 CPF: 
424620704XX, CONTRATO: 2603801 CPF: 090713804XX, CONTRATO: 2116345 CPF: 
105920294XX, CONTRATO: 2161813 CPF: 885197914XX, CONTRATO: 2113164 CPF: 
676055674XX, CONTRATO: 6106181 CPF: 083879434XX, CONTRATO: 2605484 CPF: 
168197774XX, CONTRATO: 2127742 CPF: 296548584XX, CONTRATO: 2223914 CPF: 
073792154XX, CONTRATO: 2208451 CPF: 107580434XX, CONTRATO: 4100926 CPF: 
036276394XX, CONTRATO: 2608818 CPF: 172633154XX, CONTRATO: 4201004 CPF: 
500432004XX, CONTRATO: 4200403 CPF: 726591734XX, CONTRATO: 2141558 CPF: 
098240504XX, CONTRATO: 21100005 CPF: 139795944XX, CONTRATO: 2219369 CPF: 
131743394XX, CONTRATO: 2141830 CPF: 108309334XX, CONTRATO: 2608831 CPF: 
108906134XX, CONTRATO: 2225609 CPF: 710773214XX
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