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Objetivo da nova diretriz junto à atenção básica e unidades de referência do estado é melhorar a assistência de crianças e adolescentes acometidos por Covid. Página 5

Fluxo de atendimentos pediátricos é alterado pela SES

Recém lançado, livro resgata 90 
textos de um timaço de grandes 
cronistas brasileiros, lista 
encabeçada por ninguém menos 
que Rubem Braga. Página 9

Os “sabiás” 
da crônica

Setor de serviços 
fechou 2021 com 
alta de 9,1% na 
Paraíba, diz IBGE

MP obriga planos 
a cobrirem 
remédios orais 
contra câncer

Governo lança 
cartilha sobre os 
direitos e deveres 
dos migrantes

Receita nominal do 
ramo acompanhou o mo-
vimento e fechou o ano 
passado com crescimento 
de 13,8%.
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Após sofrer altera-
ções no Senado, Medida 
Provisória foi aprovada, 
ontem, pelo Congresso e 
agora vai à sanção.
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Segundo dados do Sis-
migra, a Paraíba tem uma 
população estrangeira, 
migrante e refugiada de 
10 mil pessoas.
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n “Os erros cometidos ao 
iniciar um empreendimento 
são naturais que aconteçam, 
mas subestimá-los é o maior 
dos erros”.

Fabrício Feitosa
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n “Zabé da Loca não vivia só 
de seus incríveis improvisos 
musicais – era contemplativa, 
demasiadamente 
contemplativa”.

Carlos Azevêdo
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PBSaúde convoca mais de 
600 aprovados nesta sexta

no diário oficial

Número de convocados supera o quantitativo previsto em edital para contratações imediatas. Página 4

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

531.315

27.125.512

400.777.183

9.886

636.111

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

CASOS vACINAS APLICADAS

7.379.380

374.541.426

10.296.346.464

386.460

23.446.849
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RECUPERADOS

PB no Novo 
Basquete 

Brasil
Time Unifacisa 

volta às quadras, hoje, 
disposto a emplacar 

uma segunda vitória 
consecutiva dentro 

de casa, jogando em 
Campina Grande. 
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Tema levou a ocupação da Reitoria, 
ontem, por parte dos alunos. Para 

reitor Valdiney Gouveia, decisão 
sobre o assunto só deverá sair 

semana que vem. Página 6

Retorno seguro 
às aulas da UFPB

Foto: Ascom/UFPB



De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para 
a Alimentação e a Agricultura (FAO), há, neste planeta, hoje, uma 
população estimada em quase 8 bilhões de pessoas. Destas, cerca de 
800 milhões vivem em situação de insegurança alimentar. O desafio 
dos governos, portanto, seria criar mecanismos que assegurem 
alimentos para todos.

Ocorre que a produção de alimentos não está relacionada apenas 
ao aspecto quantitativo. Faz-se necessário garantir, também, a 
qualidade do que será consumido pelas pessoas. A ciência e a 
tecnologia têm ajudado os países a aumentar a produtividade 
agrícola, por exemplo, mas, dependendo da maneira como são 
utilizadas, podem ser aliadas ou inimigas.

As lavouras têm “desafetos” naturais, como insetos, larvas, fungos 
e carrapatos. Para combatê-los, inventou-se os agrotóxicos, produtos 
sintéticos usados para livrar as plantações de seus predadores. 
Ocorre que muitos desses praguicidas também envenenam pessoas, 
carecendo, por isso, sua produção, de rígida fiscalização por parte dos 
órgãos de controle.

Por ser parte interessada nessa história, a sociedade brasileira 
precisa acompanhar com atenção a tramitação, no Congresso, do 
projeto de lei 6299/02, que flexibiliza o uso de agrotóxicos, no país. 
Apresentado, há 20 anos, pelo senador Blairo Maggi, o projeto foi 
aprovado, esta semana, na Câmara dos Deputados, e seguiu para 
apreciação do Senado.

A “bancada ruralista”, que chama agrotóxico de “remédio para 
as plantas”, alinhada com o Governo Federal, defende a matéria, 
alegando que ela vai desburocratizar as relações de controle de 
produção na agropecuária. Na contraofensiva, ambientalistas e 
parlamentares de oposição ao presidente Jair Bolsonaro batizaram o 
6299/02 de “pacote do veneno”. 

O próprio Instituto Nacional do Câncer cita dados da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), segundo os quais “os agrotóxicos 
causam 70 mil intoxicações agudas e crônicas por ano e que evoluem 
para óbito, em países em desenvolvimento”. E o que é pior: o Brasil, 
segundo o Inca, “vem sendo o país com maior consumo destes 
produtos desde 2008”.

Crônica

“Pacote do veneno”
Editorial

Damião Ramos Cavalcanti   
damiao.r.c.@uol.com.br | Colaborador

Duas caras e uma só pessoa
Há indivíduos que, ao estenderem dores 

e consequências dos seus males, usam duas 
máscaras, como se fossem, no teatro gre-
go, um só personagem usando duas más-
caras, duas persona, de que provém a pala-
vra pessoa, diferente de indivíduo, ou que 
tem personalidade.

Não acontecem duas personalidades 
num mesmo indivíduo, que queira utilizar 
essa duplicidade, conforme seu interesse, 
no trajeto de enganar, tripudiar ou mentir. 
Nesse aspecto, a dualidade num indivíduo 
supera, em maldade, a conceitual dualida-
de das coisas, que naturalmente são isentas 
de más intenções... Pretender fazer o mal é 
um desejo mefistofélico, desejo de não sei o 
quê... Não compreendo como o desejo, coisa 
tão boa, contaminar-se-ia com a dualidade 
enganosa e enganadora, das duas faces que, 
no momento de caracterizar, não atribuem 
caráter ao indivíduo. Enfim, não lhe dá ca-
ráter para identificá-lo ou não lhe propicia 
personalidade. Ao se conceituar um indi-
víduo, segundo seu perfil ou histórico, per-
guntar-se-ia: Como é sua personalidade?

Quanto às coisas, tomo como exemplo, 
as duas faces da nossa nostalgia, que às ve-
zes, ocorre, para lembrar o que é bom, o 
passado que foi desejado, mas não se tor-
nou realidade. Desprezo a expressão dos 
que dizem “o que passou passou”. Isso tam-
bém desdenha a integridade do tempo, que 
é um continuum, seja considerado passa-
do, presente ou futuro. Ninguém vive só do 
presente, tampouco, só do futuro... Desejar 
é isso, nessa amplitude do tempo: desejar 
o que não se tem ou não se obteve, mesmo 
no passado. Ou o que ainda se conseguirá 
no futuro. Seria o desejo motivo de querer 
tornar realidade o que se quis e não se con-
seguiu. A lembrança de tais desejos causa, 
potencialmente, tais acontecimentos. 

Antoine de Saint-Exupéry, mesmo cita-
do, como dizia Wills Leal, pelas candidatas 
a Miss, no concurso das suas belezas, e em 
figuras para crianças, no Pequeno Prínci-
pe, revela-nos um pensamento profundo: 
“A lembrança é o desejo de não sei o quê... 
O objeto do desejo existe, mas não existem 

palavras para dizê-lo”. Talvez nisso haja a 
força da lembrança. Isso, quem sabe, consti-
tuiria a outra faceta da nostalgia. Ninguém 
é capaz de lembrar o futuro, que pode ser 
feito de sonhos ou apenas de desejos. E isso 
é bom! O ruim e maldoso é o indivíduo pos-
suir duas caras, como tivesse duas perso-
nalidades. Ora, ter duas personalidades é 
não ter alguma... O mal dessa gente é a fal-
ta de sinceridade, escondendo-se atrás de 
uma das máscaras, de uma das duas fisio-
nomias, como convencesse a si próprio de 
que teria duas personalidades. Ora, repito, 
ter duas personalidades é não ter alguma... 

Na verdade, a lembrança nos faz sofrer 
pelo que já se foi e não foi completamente 
feito, conforme o então desejado. Isso cons-
titui a dupla substância do desejo ou da nos-
talgia, quanto ao conceitual dessa coisa. Em 
relação ao indivíduo, a nossa personalidade 
se erige, durante nossa vida junto à famí-
lia e ao nosso grupo social, com dignidade, 
numa só personalidade, que deve ser úni-
ca, sem variações, e socialmente identifica-
da e conhecida. Em Mário de Andrade, ser 
“trezentos (...), trezentos e cinquenta” para 
“um dia afinal, encontrar-se consigo (...)” é 
tarefa de longínqua finalidade, nessa cur-
ta caminhada, que é a vida.  

O seu porte elegante me encantava des-
de criança. Olhos claros, pele morena, an-
dar ligeiro e um jeito engraçado que reve-
lava seu lado trigueiro e agreste. Sempre 
elegante em sua simplicidade tinha sem-
pre um reluzente e destacado par de brin-
cos de ouro e pedras adornando as orelhas. 
Vestidos com estampas destacadas e cores 
atrativas a tornava visível em todos os am-
bientes. Seu jeito alegre a tornava e a torna 
bem-vinda em todos os espaços.

A sua alegria, inclusive, sempre con-
tagiou a todos que com ela convive. E, 
mesmo com as tristezas e dissabores de 
uma vida simples e com sacrifícios, sem-
pre manteve a alegria como uma de suas 
mais marcantes impressões de caráter. A 
alegria a contagiou mesmo quando a vida 
e suas tramas e ardis teceram enredos 
dolorosos e surpreendentes. Ela enfren-
tou com galhardia e sem jamais perder a 
confiança na vida e na alegria a morte de 
todos os filhos. Alguns roubados da vida 
ainda na mais tenra idade. Outros, com al-
guns anos de vida e o remanescente des-
ta trágica trajetória, lhe foi roubado já no 
início da adolescência. 

Mas ela manteve a esperança na vida 
e na alegria de viver. Uma disposição 
que lhe fazia presença assídua nos forrós 
que animavam as ribeiras de Impueiras 
e Cipó quando se convertia na mais en-
tusiasmada dançarina, rodopiando suave 
e serelepe pelos pavilhões enfeitados de 
bandeirolas e iluminados pelos lampiões 
de querosene. No compasso de forrós, xa-
xados e baiões de Luiz Gonzaga e Jackson 
do Pandeiro ela viajava para um mundo 
onírico e despido de qualquer sofrimen-
to ou privação. Ali, a alegria era a medi-
da de todas as coisas e o sonho da possi-
bilidade concreta de viver.

Sua alegria também se expressa na sua 
forma de viver. A sua casa, mesmo quan-
do ainda era uma modesta tapera de tai-
pa com apenas dois vãos, sempre foi ale-
gre, com paredes rusticamente enfeitadas 
e muitos quadros de santos e retratos de 
parentes e amigos nas paredes. Hoje, numa 
modesta, mas confortável casa de alvena-

ria, as paredes externas, sobretudo, as que 
têm maior visibilidade, estão sempre en-
feitadas com cores vivas e detalhes de ro-
sas e outros motivos pintados de maneira 
tosca, mas sincera. No seu interior, aumen-
tou a coleção de quadros de santos e retra-
tos, pintados e fotografados, que dividem 
paredes em todos os sentidos.

Além da casa, sua forma de se vestir 
também é uma exortação a alegria. As es-
tampas atrativas e coloridas compõem fi-
gurinos rodados e espaçosos de vestidos 
saltitantes. Também lhe é peculiar a co-
leção de sombrinhas e guarda-sóis que, 
numa articulada combinação com as rou-
pas, estão sempre enfeitando as ladeiras 
de Impueiras na sua fulgurante passa-
gem diária na direção das bodegas e das 
casas de amigos e parentes. Ao lado de 
seu Galego, como carinhosamente de-
signa o companheiro Abelardo, ou Bela-
dio, como todos o tratam, ela vai conver-
tendo em alegria a rudeza de uma vida 
simples. Mostrando que, para viver bem 
basta saber como sorrir para a vida ou, 
como dizia o filósofo Charles Chaplin, 
sorrir, quando a dor te torturar e quan-
do nada mais restar do teu sonho encan-
tador. Para você, Joana de Beladio, meu 
mais sincero sorriso.

A invenção da alegria

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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As provas objetivas e dis-
cursivas do Concurso Públi-
co da Polícia Civil do Estado 
da Paraíba serão realizadas 
no próximo domingo (13).  
As provas para os cargos 
de delegado de Polícia Civil 
e peritos oficiais serão apli-
cadas a partir das 13h nos 
municípios de João Pessoa 
e Campina Grande e os can-
didatos já podem consultar 
seus locais de prova no site 
da Banca Organizadora do 
certame, no Centro Brasilei-
ro de Pesquisa em Avaliação 
e Seleção e de Promoção de 
Eventos (Cebraspe).

O concurso destina-se ao 
preenchimento de 1.400 va-
gas em 17 cargos do quadro 
de pessoal das carreiras ju-
rídico-policial e da Polícia 
Científica do Estado da Pa-
raíba, entre eles os de Dele-
gado de Polícia Civil, Escri-
vão de Polícia Civil, Agente 
de Investigação, Perito Ofi-
cial Criminal, Perito Oficial 
Médico-Legal, Perito Oficial 
Odonto-Legal, Perito Oficial 
Químico-Legal, Técnico em 
Perícia, Papiloscopista e Ne-
crotomista. 

Ao todo foram realiza-
das 95.430 inscrições para 
as provas a serem realizadas 
em 13/02/2022 e 20/02/2022, 
em João Pessoa e Campi-
na Grande. Para o segun-
do dia de provas, destinado 
aos cargos Técnico em Perí-
cia, Papiloscopista e Necro-
tomista da Polícia Científica 
do Estado da Paraíba - IPC 
e para os cargos de Escri-
vão de Polícia Civil e Agen-
te de Investigação, as provas 
deverão ocorrer no perío-
do da manhã e da tarde.  

Cronograma
A Secretaria de Estado 

da Administração informou 
que o cronograma do con-
curso segue seu curso nor-
mal, inclusive para os 1.754 

candidatos inscritos para os 
cargos de Perito Oficial Quí-
mico-Legal – Área: Geral e 
Perito Oficial Químico-Le-
gal – Área: Química. 

A decisão emitida no úl-
timo dia 4 de fevereiro, que 
suspendia a aplicação das 
provas para os cargos de Pe-
rito Oficial Químico-Legal 
pelo Juiz Titular da 2ª vara 
Federal da Paraíba, teve seu 
efeito vetado pelo Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-
gião, após recurso da Pro-
curadoria Geral do Estado 
da Paraíba.

 Assim, de acordo com 
a Secretaria de Estado da 
Administração, as provas 
deste domingo (13) serão 
aplicadas para os cargos de 
Delegado da Polícia Civil e 
Peritos Oficiais, conforme 
o Edital de Abertura nº 1 – 
SEAD/SESDS/PC e o Edi-
tal nº 4 – SEAD/SESDS/PC 
– Retificação, inclusive para 
os cargos 12 e 13, Perito Ofi-
cial Químico-Legal – Área: 
Geral e Perito Oficial Quí-
mico-Legal – Área: Quími-
ca, respectivamente. 

A Companhia de Águas e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa), 
dando continuidade ao Plano 
de Reabertura do Atendimen-
to Presencial, vai retomar os 
serviços na Casa da Cidada-
nia da cidade de Santa Rita, na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa, na próxima segunda-
feira (14).

O atendimento presencial 
na Cagepa está sendo retoma-
do de forma gradual, após ser 
suspenso por conta da pan-
demina do novo coronavírus. 

No final do ano passado, fo-
ram reabertos postos nas ci-
dades de João Pessoa, Campi-
na Grande, Guarabira, Patos, 
Pombal e Cajazeiras. Nas Ca-
sas da Cidadania, o primei-
ro a ser reaberto será em San-
ta Rita.

“Estamos retomando o 
atendimento presencial gra-
dativamente nas Casas da Ci-
dadania e escolhemos a cida-
de de Santa Rita como piloto, 
buscando sempre melhorar 
nossa prestação de serviços 

para aquela região. Até o fi-
nal de março, estaremos em 
mais dez Casas da Cidada-
nia no estado”, pontuou o di-
retor Comercial da Cagepa, 
Isaac Veras. 

A Casa de Cidadania de 
Santa Rita fica localizada na 
Praça Amaro Gomes Couti-
nho, no Centro da cidade, e 
funciona das 7h às 13h. Isaac 
Veras destaca que o cliente da 
Cagepa deve ficar atento, pois 
o atendimento será feito exclu-
sivamente via agendamento.

Neste domingo, as provas serão para os cargos de delegado e peritos oficiais

Consulta aos locais 
das provas é liberada

polícia civil

Como fazer o agendamento
n O agendamento deve ser feito pelo site https://agendamentos.pb.gov.br , e 
também pelos canais de atendimento da Cagepa:
n Call Center 115;
n  WhatsApp (83) 98198-4495;
n Atendente Virtual Acqua, no site www.cagepa.pb.gov.br ;
n Agência Virtual, no site www.cagepa.pb.gov.br ;
n Aplicativo Cagepa, disponível para Android e iOS.

“O esvaziamentO 
dO ibama”

“bOlsOnarO escancara as pOrteiras 
para a indústria dO venenO e para  O 
agrOnegóciO”, diz Frei anastáciO.

reFOrçO pOde 
virar O jOgO 

O projeto de lei que fixa novas re-
gras para a obtenção de registro de 
agrotóxicos no Brasil, aprovado pela 
Câmara dos Deputados, tem recebi-

do críticas de parlamentares de 
oposição e da base do governo. 
A proposta afrouxa os critérios 
para que esses produtos sejam 
utilizados no país. Atualmente, 
devido às exigências necessá-

rias quanto ao uso, que leva em conta a análise dos ris-
cos à saúde humana e ao meio ambiente, os pedidos 
solicitados de registro podiam demorar até sete anos 
para a obtenção de parecer definitivo. Com a nova pro-
posta, na hipótese de não sair um parecer conclusivo em 
dois anos, o Ministério da Agricultura será obrigado a 
conceder um registro temporário (RT), assim como uma 
autorização temporária (AT) para aplicação do produ-
to que já é comercializado, mas está sendo usado em 
outra cultura para a qual não foi inicialmente indica-
do. A coluna ouviu o deputado federal Frei Anastácio 
(foto, do PT), um dos parlamentares mais críticos em re-
lação à flexibilização das regras para o uso de agrotó-
xicos. “Bolsonaro já liberou quase 1.500 tipos de vene-
no e leva a marca de ser o presidente que mais aprovou 
o uso de agrotóxicos, um terço de tudo o que usado no 
país. Ele está escancarando as porteiras para a indús-
tria do veneno e para o agronegócio, sem se preocupar 
com a saúde do povo e com o meio ambiente”, disse.      

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“pt tem que cOnversar cOm  
tOdOs que vOtam em lula” 

pt Faz anúnciO na próxima semana 

pedidO de imprOcedência

“nOs últimOs três anOs elOgiaram” 

Presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo revela 
que o anúncio do pré-candidato a governador a ser 
apoiado pelo partido tem período já definido: “Não 
passará da próxima semana”, disse. Ele negou que 
a esposa de Luciano Cartaxo, Maisa, esteja definida 
como pré-candidata a vice-governadora, afirmando 
que a filiação do ex-prefeito ao partido não foi condi-
cionada a essa possibilidade. “Não existe nenhuma 
discussão sobre isso”, garantiu.        

O Governo do Estado pediu ao STF a improcedên-
cia da ação movida pela executiva nacional do PTB 
contra a exigência do passaporte de vacinação na 
Paraíba. “Há de se destacar que toda decisão to-
mada no âmbito estadual se encontra devidamente 
embasada em dados técnicos e científicos” e que “a 
adoção das medidas preventivas evitará o colapso 
nos sistemas públicos e privados de saúde”, diz o 
documento enviado à corte. 

Líder do governo na ALPB, Wilson Filho (sem par-
tido) disse, numa emissora de rádio, que antigos 
integrantes da base que, agora, defendem candi-
datura de oposição “terão dificuldade de desdizer 
aquilo que afirmaram e reafirmaram” – ele se re-
fere aos elogios que outrora foram feitos à gestão. 
“Alguns que defendem a provável candidatura 
do MDB, nos últimos três anos da gestão de João 
Azevêdo elogiaram o governo”. 

“A chance de virar esse 
jogo está na terceira 
dose de reforço”. Do 
secretário executivo 
de Saúde da Paraíba, 
Daniel Beltrammi, res-
saltando a importância 
do complemento do 
esquema vacinal para 
barrar o recrudesci-
mento dos casos de 
Covid-19 no estado. Ele 
reafirmou que o perfil 
dos que estão interna-
dos e dos “que estão 
perdendo a vida é pre-
dominante de idosos. 
75% são idosos sem a 
segunda ou sem a ter-
ceira dose de reforço”.  

“Isso causará uma fragi-
lização ainda maior das 
fiscalizações e, conse-
quentemente, do Ibama, 
já que haverá esvazia-
mento de atribuições do 
instituto”. Do deputado 
federal Frei Anastácio, 
referindo-se a um decre-
to que está em gestação 
no Governo Federal para 
transferir aos estados 
alguns tipos de licencia-
mento ambiental, entre 
os quais aqueles refe-
rentes à construção de 
portos e rodovias, tra-
vessias urbanas, contor-
nos rodoviários e ramais 
ferroviários. 

Após Lula afirmar, em entrevista a uma rádio de 
Pernambuco, que pretende “conversar com muita 
gente na Paraíba”, visando ampliar o apoio à sua 
pré-candidatura, a direção estadual do PT mudou 
o tom do discurso – antes, Jackson Macedo, presi-
dente do partido, chegou a dizer que o PT estaria no 
campo das oposições ao governo. Agora, afirmou 
que “o PT tem que conversar com todos aqueles 
que querem votar em Lula”. O governador João 
Azevêdo é um deles.   

Dentre as medidas de se-
gurança em relação ao contá-
gio da Covid-19, a empresa or-
ganizadora dobrou o número 
de espaços físicos necessá-
rios para a aplicação das pro-
vas, reduzindo a quantidade 
de candidatos por sala e im-
pondo o distanciamento so-
cial entre as carteiras. 

Além do mais, o acesso às 
salas nos locais de prova será 
monitorado por meio de afe-
rição de temperatura e aque-
les que apresentarem varia-
ções terão um local exclusivo 
e separado para a realização 
das provas. O uso de másca-
ras será obrigatório e todos os 
locais oferecerão pontos com 
álcool em gel para todos os 
membros da empresa e can-
didatos. Conforme a legis-
lação prevista no âmbito do 
Estado da Paraíba para even-
tos dessa natureza, não será 
necessária a apresentação do 
cartão de vacinação, contudo, 

vale lembrar que para a pos-
se, em caso de aprovação, os 
candidatos devem apresentar 
o esquema vacinal completo.

O resultado provisório 
das provas objetivas e dis-
cursivas está previsto para 
23 de março. As demais fases 
ocorrerão conforme crono-
gramas a serem divulgados 
pela Secretaria de Estado da 
Administração e o Cebraspe.

Esse é o maior concur-
so realizado pelo Poder Exe-
cutivo do Estado da Paraí-
ba, considerando o número 
de inscritos. O certame tem 
como objetivo recompor os 
quadros da Polícia Civil do 
Estado da Paraíba, ação essa 
que faz parte do compromis-
so da gestão atual em valori-
zar e fortalecer a segurança 
pública estadual.  O último 
concurso para a categoria foi 
realizado em 2008 e contou 
com 18.761 inscrições para 
1.162 cargos.

Protocolos de segurança 

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Cagepa vai retomar atendimento 
presencial na Casa da Cidadania

em santa rita lideranças
Melhorias 
para o Vale do 
Mamanguape 
são debatidas 

A busca de soluções para 
melhoria da qualidade de vida 
das pessoas que residem no 
Vale do Mamaguape, foi o cen-
tro das discussões do I Encon-
tro de Lideranças da região 
que aconteceu na quarta-fei-
ra (9). O evento foi promovi-
do pelo Conselho Estadual de 
Saúde e pela Federação Parai-
bana de Associações Comuni-
tárias (Fepac-PB).

O presidente do Conselho 
Estadual de Saúde, Eduardo 
Cunha, explicou que o encon-
tro serviu para proporcionar a 
oportunidade de escutar os an-
seios e necessidades dos mora-
dores que residem nos municí-
pios da região.  

De acordo com o presiden-
te da Fepac, Edson Cruz foram 
discutidos temas de interesse 
das famílias que sobrevivem 
da agricultura familiar, bem 
como, de melhor infraestrutu-
ra, segurança pública e a defe-
sa do uso consciente da água. 

Acesse através do 
QR Code o link para 
conferir os locais de 

provas do concurso da 
Polícia Civil
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Acesso às salas será monitorado por aferição da temperatura
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Edital foi publicado hoje no DOE; fundação está chamando quase o dobro do previsto para contratação imediata

O edital de convocação 
dos aprovados no concur-
so 01/2021 da Fundação 
Paraibana de Gestão em 
Saúde - PBSaúde foi pu-
blicada na edição de hoje 
do Diário Oficial do Esta-
do (DOE). Com a homolo-
gação do certame, ocorri-
da ontem, o chamamento 
irá contemplar mais de 600 
profissionais para os car-
gos de nível médio, técnico 
e superior, entre os candi-
datos de ampla concorrên-
cia e Pessoas Com Deficiên-
cia (PCD).

De acordo com o di-
retor-super intendente 
da Fundação, Daniel Bel-
trammi, o número de con-
vocados supera o quanti-
tativo previsto em edital 
para contratações imedia-
tas. “Estamos convocando 
606 profissionais, só neste 
primeiro chamamento. A 
previsão era de 326, qua-
se dobramos o valor. Te-

mos conduzido esse con-
curso de maneira ética e 
respeitosa a todos os envol-
vidos. E assim continuare-
mos nas próximas fases de 
admissão, integração e trei-
namentos aos novos con-
tratados”, pontuou.

Com a convocação, abre-
se o período para envio dos 
documentos necessários 
para admissão, conforme 
explicou o diretor adminis-
trativo da PBSaúde, Girlan-
do Gomes. “Pela primei-
ra vez na Paraíba será feito 
um processo de admissão 
90% remoto. Os convoca-
dos terão 7 dias para enviar 
a documentação necessá-
ria, disposta previamente 
através do checklist publi-
cado no site da PBSaúde. 
Basta acessar o endereço 
eletrônico https://respon-
di.app/JaBbukNP e depo-
sitar nos campos selecio-
nados os arquivos”, disse. 
O gestor pontuou ainda 

PBSaúde convoca 606 concursados
contratação

A Polícia Militar locali-
zou, na tarde de ontem, no 
bairro do Cristo Redentor, 
na capital, um carro que ti-
nha sido roubado horas an-
tes, no bairro do José Amé-
rico. Dentro do veículo, os 
policiais encontraram ma-
lotes de dinheiro em espé-
cie e cheques, que totaliza-
vam mais de R$ 55 mil.

O carro foi recuperado 
quando uma das equipes do 
Batalhão Especializado em 
Policiamento com Motoci-
cletas (BEPMotos) passava 
em rondas pela Rua Enge-
nheiro Agrônomo Álvaro 
Ferreira. Os policiais perce-
beram que o veículo estava 
abandonado e, ao fazerem 
a averiguação, descobriram 
que era um carro roubado e 
que dentro tinha os malotes 
com os valores e uma pistola 
que pertence a um policial 
do estado de Pernambuco.

Todo o material foi leva-
do para a Delegacia de Rou-
bos e Furtos, que está inves-
tigando o caso.

Segundo Caso
Outra ação da Polícia 

Militar na tarde de ontem 

O Governo Federal regu-
lamentou ontem a Medida 
Provisória (MP) 1.090, que 
permite a renegociação de 
contratos do Financiamen-
to Estudantil (Fies) firmados 
até 2017. Estudantes com dí-
vidas no programa poderão 
negociar a revisão dos con-
tratos a partir de 7 de mar-
ço, informou o Ministério 
da Educação.

Publicada no fim do ano 
passado, a MP prevê des-
contos de 92% para inscri-
tos no CadÚnico e Auxílio 
Emergencial - o que repre-
senta cerca de 548 mil estu-
dantes inadimplentes. Para 
os demais 524,7 mil estu-
dantes com débitos em aber-
to, o desconto será de 86,5%. 
O saldo remanescente po-
derá ser parcelado em até 
dez vezes. Para renegocia-
ção de dívidas com 90 a 360 
dias de atraso, a medida pre-
vê parcelamento em até 150 
vezes.

Todos os que buscarem 
saldar as dívidas do Fies de-
verão pagar uma entrada no 

ato da renegociação, corres-
pondente à primeira par-
cela, de no mínimo R$ 200. 
Hoje, o valor total do saldo 
devedor do programa é de 
R$ 87,2 bilhões.

O presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, aproveitou a so-
lenidade de formalização 
da MP para fazer críticas ao 
programa, lançado no go-
verno do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), 
principal adversário do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) 
nas eleições deste ano. “Foi 
mal estruturado Mais um 
programa mal estrutura-
do, porque nós temos mui-
tas pessoas que efetivamen-
te não tinham condições e 
não tiveram condições de 
pagar”, declarou.

Guimarães ainda anun-
ciou o lançamento de um 
novo programa de crédi-
to estudantil pelo celular, 
mas não deu detalhes da 
medida.

Custo fiscal
O ministro da Econo-

mia, Paulo Guedes, disse 
que o perdão de dívidas do 

Financiamento Estudantil 
(Fies) em contratos firma-
dos até 2017 tem um custo 
fiscal irrisório para os cofres 
públicos, já que se tratam de 
débitos que dificilmente se-
riam pagos pelos jovens.

“Esses jovens se endivi-
daram no governo anterior, 
não foi nesse governo. São 
jovens sem esperança, sem 
emprego, que saíram das 
universidades devendo R$ 
30 mil, R$ 40 mil, R$ 50 mil 
sem dinheiro para pagar. Os 
jovens começam a vida ne-
gativados. Temos milhões 
de jovens com sonhos que 
se endividaram com exces-
so de crédito em governos 
anteriores”, afirmou, em ce-
rimônia no Planalto.

“Uma experiência que 
me impressionou muito nos 
Estados Unidos em 2008, 
quando US$ 1,5 trilhão de 
endividamento de estudan-
tes jamais foram perdoados. 
Salvaram bancos, compa-
nhias imobiliárias, empre-
sas de investimentos, mas 
ninguém se lembrou dos 
estudantes. Isso me impres-
sionou na época”, contou 
Guedes. 

Estudantes poderão renegociar 
dívidas com o Fies em março

Polícia localiza carro roubado com 
malotes de dinheiro em João Pessoa

Medida provisóriano cristo

Estado registra mais 3.142 novos casos de Covid-19

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou 
ontem novos 3.142 casos 
de contaminação pela Co-
vid-19 na Paraíba. Desses, 
82 pessoas, representan-
do 2,6% do total, apresen-
taram quadros moderados 
ou graves, com necessida-
de de auxílio hospitalar. O 
boletim diário também re-
gistra a notificação de 15 
falecimentos, sendo oito 
ocorridos no intervalo en-
tre quarta-feira e ontem. 
As demais são datadas 
desde 30 de janeiro.

As mortes aconteceram 

em hospitais privados (3) 
e hospitais públicos (12), 
acometendo oito homens 
e sete mulheres com fai-
xa etária de 37 a 100 anos. 
Sete pacientes não pos-
suíam nenhum histórico 
de comorbidades. Nos de-
mais, foi observada a pre-
sença de cardiopatia como 
patologia pré-existente à 
Covid-19 com maior fre-
quência.

As vítimas residiam em 
João Pessoa (sete casos), 
Campina Grande (dois), As-
sunção, Cabedelo, Cuité, 
Gado Bravo, Maturéia e Rio 
Tinto (um caso em cada).

Com a atualização, a Pa-

raíba chega a 531.315 ca-
sos confirmados da doen-
ça, sendo 386.460 pacientes 
considerados recuperados 
da doença e 9.886 vítimas 
fatais. Até o momento, a 
rede pública de saúde rea-
lizou 1.376.063 testes para 
diagnóstico da doença, 
confirmando casos e óbitos 
em todas as 223 cidades.

Segundo o Centro Es-
tadual de Regulação Hos-
pitalar, 37 pacientes foram 
hospitalizados na rede pú-
blica entre quarta-feira e 
ontem, chegando a 423 
pessoas internadas pela 
Covid-19 nos leitos da rede 
pública. Com os números, 

a ocupação total dos lei-
tos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico) chegou 
a 57%. Nas enfermarias 
para adultos, foi registra-
da a ocupação de 56% dos 
leitos.

Entre as macrorregiões 
de saúde, a Região Metro-
politana de João Pessoa 
preocupa com 88% de ocu-
pação nos leitos de UTI e 
90% em enfermarias. Em 
seguida, a região do Ser-
tão aparece com 54% e 45% 
em UTI e enfermarias, res-
pectivamente. Já na re-
gião sediada por Campi-
na Grande, os números 
são de 43% de ocupação 

em UTI e 39% nos leitos de 
enfermaria. Todos os da-
dos são referentes aos lei-
tos para adultos. 

A partir de informações 
disponibilizadas pelo Mi-
nistério da Saúde, no Siste-
ma de Informação SI-PNI, 
a SES também atualizou o 
número de doses de vaci-
nas contra a Covid-19 apli-
cadas na Paraíba. Ao todo, 
o Estado chega à marca de 
7.379.380 doses totais apli-
cadas, onde 3.229.864 pes-
soas foram vacinadas com 
a primeira dose, represen-
tando 79,55% do total da 
população, e 3.065.741 com-
pletaram os esquemas va-

cinais, chegando a 75,51% 
da população. Já as pes-
soas com o esquema pri-
mário completo, com o re-
cebimento de duas doses, 
2.894.460 tomaram as duas 
doses e 81.281 utilizaram 
imunizante de dose única. 

A Paraíba contabiliza 
a aplicação de 30.868 do-
ses adicionais em pessoas 
com alto grau de imunos-
supressão e 1.142.905 do-
ses de reforço na popula-
ção com idade a partir de 
18 anos. Até o momento, 
foi distribuído um total 
de 8.011.371 doses de vaci-
na aos 223 municípios pa-
raibanos.

boletiM diário

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

que, após o envio, o setor 
de Recursos Humanos irá 
analisar e, estando dentro 
dos requisitos previstos em 
edital, será agendado o exa-
me admissional.

Os novos contratados 
atuarão na primeira uni-
dade gerenciada pela Fun-
dação, o Hospital Metro-
politano Dom José Maria 
Pires, em Santa Rita. Harli-

son Aquino, gerente execu-
tivo de Gestão de Pessoas 
da PBSaúde, esclareceu 
que o início das atividades 
no Metropolitano será por 
grupos de profissionais. 

“Após a etapa de exames 
admissionais e assinatura 
do contrato, o colaborador 
participará da Integração, 
a fim de conhecer as nor-
mas e rotinas, bem como os 
direitos e deveres enquan-
to profissional. Comunica-
remos a data de início e a 
designação da escala e se-
tor, por grupos, para que 
esse momento de transição 
ocorra da melhor maneira 
possível, e que possamos 
ofertar a melhor recepção 
àqueles que prestarão as-
sistência aos paraibanos e 
paraibanas que utilizam o 
serviço”, frisou.

Ao todo, o concurso da 
PBSaúde ofertou 4.401 va-
gas. As oportunidades fo-
ram para os níveis médio, 
técnico e superior, distri-
buídas em 75 cargos. De 
acordo com o edital, o con-
curso tem validade de 24 
meses, podendo ser prorro-
gáveis por mais 24 meses.

Contratados atuarão no Hospital Metropolitano, em Santa Rita, primeira unidade gerenciada pela PBSaúde

Foto: Evandro Pereira

Eduardo Gayer 
Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

foi a prisão de um homem 
suspeito de praticar furtos 
nos últimos dias em esta-
belecimentos comerciais 
que ficam dentro da Em-
pasa (Empresa Paraibana 
de Abastecimento e Servi-
ço Agrícolas), no bairro do 
Cristo, em João Pessoa. Esta 
é a segunda vez que ele é 
preso por esse tipo de cri-
me no local. 

Ele tem 26 anos e já foi 
funcionário de um dos es-
tabelecimentos da empre-
sa. A prisão aconteceu na 

Rua da Mata, no bairro do 
Cristo. Por meio de infor-
mações, equipes do Regi-
mento de Polícia Montada 
(RPMont) descobriram o lo-
cal para onde ele estava le-
vando o material furtado, 
que era um ponto de venda 
de drogas, onde o suspeito 
estaria trocando os objetos 
por entorpecentes. Foram 
recuperados três notebooks 
no local.

O preso foi apresentado 
na Central de Flagrantes, 
no Geisel.

Dentro do veículo estavam mais de R$ 55 mil em notas e cheques

Foto: Secom-PB



O Conselho Estadual de 
Educação acatou a recomenda-
ção conjunta feita pelos Ministé-
rios Públicos Federal, Estadual e 
do Trabalho e publicou no Diá-
rio Oficial do Estado de ontem 
a Resolução 030/2022, que torna 
obrigatória a apresentação do 
cartão de vacinação contra Co-
vid-19 para alunos, professores 
e demais profissionais da Edu-
cação nas escolas públicas da 
Rede Estadual de Ensino.

A resolução foi publicada 
após reunião realizada na últi-
ma terça-feira (8) entre os mem-
bros dos Pinistérios Públicos 
com os secretários de Educação, 
Cláudio Furtado, e de Saúde, 
Geraldo Medeiros. Na ocasião, 
os representantes do governo 
estadual afirmaram que o Es-
tado atenderá a recomendação 
ministerial que determina a exi-
gência do "passaporte vacinal" e 
outras medidas para garantir a 
proteção de crianças, adolescen-
tes e trabalhadores da educação 
diante do agravamento da pan-
demia da Covid-19.

O secretário de Estado da 
Educação, Cláudio Furtado, dis-
se que “o governo tem extre-
ma preocupação com o acesso 
à educação no período de pan-
demia” e que “há um grande 
percentual de profissionais de 
educação já vacinados”. Cláu-
dio Furtado ainda reforçou a 
importância de os alunos esta-
rem vacinados para frequenta-
rem as atividades escolares pre-
senciais, de acordo com agenda 
do Ministério da Saúde.

Por sua vez, o secretário de 
Saúde, Geraldo Medeiros, falou 
de sua preocupação com o au-
mento de casos na pandemia, 
e antecipou a projeção do pico 
de incidência de contaminação 
e mortes para a segunda quin-
zena de março. Como forma de 
reforçar a importância da vaci-
nação infantil, o secretário rela-
tou que o Estado dispõe de pou-
cas UTIs infantis. 

“Não há dúvidas em não 
protelar o início das aulas. É im-
portante ressalvar a segurança 
da vacinação para afastar o te-
mor dos pais. A vacina da Pfi-
zer já foi utilizada em mais de 10 
milhões de crianças, sem efeitos 
adversos consideráveis. Ainda 
assim, houve superlotação das 
UTIs pediátricas nos Estados 
Unidos”, relatou Geraldo Me-
deiros. Ainda segundo o secre-
tário, já foram distribuídas 240 
mil doses na Paraíba, embora só 
se registre o número de 4% das 
crianças vacinadas.

Além de determinar a apre-
sentação do cartão de vacina 
contra a Covid-19 nas escolas, a 
resolução estabelece regras para 
o retorno das aulas presenciais, 
“a depender do quadro pandê-
mico e das condições sanitárias 
e de cobertura vacinal da Paraí-
ba, especialmente dos profissio-
nais da Educação e demais inte-
grantes da comunidade escolar, 
incluindo as crianças de cinco a 
11 anos”.

Desta forma, fica estabeleci-
do, a princípio, que as aulas na 
Rede Estadual de Ensino per-
manecem em regime híbrido, 
como forma também de asse-
gurar que os estudantes, pro-
fessores e profissionais de edu-
cação atualizem suas carteiras 
de vacinação para acessar as de-
pendências das escolas.
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Conselho de Educação decidiu pela exigência da comprovação da imunização contra Covid-19 nas escolas estaduais

Passaporte da vacina é obrigatório
Alunos e professores

n  
Decisão tornando 
obrigatória a 
comprovação 
vacinal para o 
acesso presencial 
às escolas da 
Rede de Ensino 
do Estado  foi 
publicada ontem 
do Diário Oficial 

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

On-line
Crianças que 
não tiverem 

sido vacinadas 
participarão das 

atividades escolares 
através do sistema 

remoto

Envolvimento
O conselho recomendou, 

ainda, que toda comunida-
de escolar, incluindo gesto-
res, profissionais da educação 
e servidores, se envolvam na 
missão educativa de conscien-
tização cidadã em favor da 
campanha de vacinação con-
tra o coronavírus de todas as 
crianças de cinco a 11 anos.

A portaria detalha que, por 
recomendação do MP, o des-
cumprimento da imunização 
deve ensejar a notificação aos 
órgãos competentes, em espe-
cial ao Conselho Tutelar. Des-
taca, no entanto, que a não va-
cinação não pode resultar na 
negativa à matrícula.

 “As escolas de todo o país, 
públicas ou privadas, devem 
exigir, no ato de matrícula e re-
matrícula e para a frequência 
do estudante em sala de aula, 
a carteira de vacinação comple-
ta, incluindo-se a vacina contra 
a Covid-19, ressaltando-se que 
o descumprimento desse de-
ver inerente ao poder familiar 
deve ensejar a notificação aos 
órgãos competentes, em espe-
cial ao Conselho Tutelar, não 
obstante, em nenhuma hipó-
tese, possa significar a negativa 
da matrícula, em razão do ca-
ráter fundamental do direito à 
educação”, informa o parágra-
fo único do artigo 3° da Reso-
lução 030/2022.

Por fim, a resolução do 
Conselho Estadual de Educa-
ção destaca que as crianças que 
ainda não receberam a vacina 
contra o coronavírus devem se-
guir assistindo as aulas, mas de 
forma remota, até que sejam 
contempladas com os imuni-
zantes para retornarem ao re-
gime presencial. 

O aumento no volume de 
atendimentos para síndromes 
gripais, sobretudo em pacien-
tes pediátricos, levou a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES) a 
alterar o fluxo de atendimentos 
na atenção básica e unidades de 
referência, para melhorar a as-
sistência da população de zero 
a 17 anos, fato que vem ocorren-
do em todo o país desde o iní-
cio da pandemia da Covid-19.

A orientação da SES é que as 
crianças com sintomas da Co-
vid-19 como febre, fadiga, cori-
za e tosse deverão buscar, em 
primeiro lugar, a Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS), onde será 
avaliada a necessidade de ser 
encaminhada para a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA). 
Caso apresente sintomas como 
falta de ar e fadiga, a criança po-
derá precisar de uma assistên-
cia especializada e deverá ser 

encaminhada para os hospi-
tais pediátricos de referência 
para o agravo. 

A atenção especializada 
para a população pediátrica 
(de zero a 17 anos de idade), que 
necessita de internação por sin-
tomas gripais está concentra-
da em três hospitais: Hospital 
Municipal Valentina Figueire-
do, em João Pessoa, que passou 
a realizar atendimento exclusi-
vo para os casos de Covid-19; 
Hospital da Criança, em Cam-
pina Grande; e Hospital Noal-
do Leite, em Patos.

De acordo com o secretá-
rio executivo de Saúde do Esta-
do, Daniel Beltrammi, o avan-
ço da vacinação no estado tem 
diminuído os casos mais agra-
vados da doença e restringin-
do boa parte da população a 
quadros mais leves do novo co-
ronavírus, que podem de tra-

tados com isolamento e me-
dicação para os sintomas. O 
indicado é hidratação, repou-
so, antitérmicos e analgésicos 
devidamente orientados por 
um médico licenciado. 

“Há uma alta de casos em 
virtude da transmissibilidade 
elevada das novas variantes e 
as crianças são parte da popu-
lação acometida, mas isso não 
quer dizer que todos os casos 
devem ser tratados em uma 
unidade de saúde. Os pais pre-
cisam ficar atentos a sintomas 
prolongados e alterações como 
persistente - que não baixa com 
antitérmico - e falta de ar”, res-
salta.

O secretário executivo sa-
lienta que os outros agravos 
não são esquecidos e que para 
o atendimento não-Covid a re-
ferência é o Complexo Pediá-
trico Arlinda Marques, em Ja-

guaribe. Com atendimento de 
crianças e adolescentes, o Ar-
linda Marques disponibiliza 
vários serviços de urgência ci-
rúrgica e clínica; internação em 
UTI pediátrica; ecocardiogra-
ma; serviços de ultrassonogra-
fia de urgência e exames labo-
ratoriais.

SES altera fluxo de atendimentos pediátricos 

Motivo
Mudança foi 

por causa da alta de 
atendimentos por 

síndromes gripais, 
sobretudo de pacientes 

de zero aos 17 anos

Óbitos domiciliares volta-
ram a fazer parte dos boletins 
diários da Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES), que acom-
panha a evolução dos casos de 
Covid-19 na Paraíba desde o 
início da pandemia. Desde o 
período inicial, o Estado notifi-
cou a primeira morte ocorrida 
no domicílio do paciente em 15 
de abril de 2020. A partir des-
te momento, mesmo que em 
menor número, o local do fa-
lecimento se tornou constante. 

Com o avanço da vacinação 
e, consequentemente, menor 
acometimento da população 
com casos moderados e gra-
ves da doença, a Paraíba che-
gou a passar quase três meses 
sem registrar mortes por Co-
vid-19 em residências, de 20 de 
outubro de 2021 a 7 de janeiro 
de 2022. 

De acordo com levanta-
mento realizado pelo Jornal 
A União, o número de fale-
cimentos em residências é 
de 196 casos das 9.886 mortes 
totais até o momento. Sendo 
a última quarta-feira com o 
maior registro de mortes em 
domicílio confirmadas em 

um único boletim diário.
Com a crescente de casos 

no início de 2022, principal-
mente em função da chegada 
da variante Ômicron, os casos 
de evolução do quadro ao óbi-
to em residência voltou a ser 
constante.

Para alguns especialistas, 
essa estatística existe por con-
ta da resistência de alguns pa-
cientes em buscar os equipa-
mentos de saúde quando o 
quadro da doença se apresen-
ta como moderado ou grave, o 
que pode acabar gerando o fa-
lecimento dos mesmos.

Segundo Vívian Kelly, di-
retora clínica do Hospital de 
Clínicas de Campina Grande, 
a população deve redobrar a 
atenção para os sintomas que 
aparecem mesmo que o pa-
ciente não apresente resultado 
positivo de forma inicial, mas 
apresente sintomas gripais.

“A Covid-19 voltou a se tor-
nar uma realidade, cada vez 
mais presente no nosso coti-
diano, nos atendimentos em 
hospitais a unidades básicas de 
saúde. Então orientamos a po-
pulação para a vigilância em 
relação a esses sintomas que 
aparecem tanto em quadros le-
ves, moderados e até graves. A 

PB volta a registrar mortes em residência
Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

Recorde
Apenas na 

quarta-feira foram 
confirmadas 

oito mortes em 
residência causadas 

pela Covid-19

gente sempre enfatiza a impor-
tância de uma avaliação médi-
ca dessa população, a partir do 
momento que se suspeita de 
um quadro gripal por Influen-
za ou Covid-19 até o seu diag-
nóstico. É muito importante a 
procura por atendimento às 
unidades básicas de saúde, ini-
cialmente, para que os pacien-
tes sejam orientados em termos 
de vigilância e sinais de gravi-
dade”, afirmou a médica.

Atenção aos sintomas
Em João Pessoa, na última 

quarta-feira, o professor e ci-
neasta Eliézer Rolim veio a óbi-
to após sofrer uma parada car-

diorrespiratória que ocasionou 
embolia pulmonar, em decor-
rência do agravamento do qua-
dro de infecção pela Covid-19. 
De acordo com amigos pró-
ximos, o paraibano havia tes-
tado positivo para a doença 
há alguns dias e apresentava 
apenas sintomas leves até que 
chegou o momento de pico de 
agravamento.

Para evitar que os casos 
passem a ser irreversíveis, Ví-
vian Kelly alerta a população 
para quais são os sintomas 
que, em caso de aparecimen-
to e constância, precisam ter 
uma atenção redobrada e au-
xílio hospitalar. 

“Os principais sintomas e si-
nais que devem ser observados 
pela população são quadros de 
febre persistente, dispnéia, can-
saço a pequenos esforços, tosse 
persistente, pacientes com sinto-
mas há vários dias sem melho-
ra importante, dor torácica sú-
bita… então a população tem 
que ser vigilante a esses sinais 
que venham a alertar que pos-
sa estar havendo uma compli-
cação do quadro inicial. Qua-
dros leves, iniciais e suspeitos 
devem ser orientados”, decla-
rou a diretora clínica do Hospi-
tal de Clínicas.

Além de alunos e professores, gestores e todos os servidores que estejam envolvidos com o ensino têm que confirmar que estão imunizados

Foto: Evandro Pereira
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As instituições públicas 
de ensino superior da Paraí-
ba estão oferecendo 15.649 
vagas para os cursos de gra-
duação distribuídos entre a 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), Universidade 
Federal de Campina Gran-
de (UFCG), Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia da Paraíba (IFPB) e 
Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB). O processo se-
letivo tem início na próxima 
terça-feira, dia 15 deste mês, 
no site do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu), que utiliza a 
nota do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) como 
principal critério de avalia-
ção. As notas do Enem fo-
ram disponibilizadas na últi-
ma quarta-feira pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep).

Ao todo, o Ministério da 
Educação (MEC) estará ofer-
tando mais de 221 mil va-
gas para as instituições pú-
blicas de ensino superior na 
primeira edição do Sisu des-
se ano, o 2022.1. De acordo 
com os dados disponibiliza-
dos pelo ministério, mais de 
84,5% das vagas do Sisu são 
para as instituições federais, 
tanto universidades quanto 
os institutos.

Após receber os resulta-
dos do Enem, a ansiedade 
dos estudantes se concen-
tra no processo seletivo que 
acontece com o Sisu. O cadas-
tro na plataforma e a escolha 
das opções de curso sofrem 
alterações diárias durante o 
período em que o Sisu está 
aberto, atualizando as notas 
de corte até o último dia. A 
aprovação via Sisu garante 
o ingresso na instituição de 
ensino superior escolhida, 
seja ela federal ou estadual, 
e esse é um “sonho sonhado” 
por muitos jovens brasileiros, 
nordestinos e paraibanos.

Izabel de Andrade, de 17 
anos, já tentou o Enem por 
três anos, sendo apenas a edi-
ção de 2021 considerada “para 

UFPB, UFCG, IFPB e UEPB divulgaram os editais de acesso de novos estudantes através da nota do Enem

Mais de 15 mil vagas na Paraíba
universidades públicas

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

valer”. Enquanto o contato 
com o exame se tornou mais 
tranquilo com o passar das 
tentativas, esse ano é a pri-
meira vez que a jovem pas-
sará pelo Sisu. “É algo novo 
para mim [e sinto que] meu 
“destino” de faculdade está 
depositado nele, mas estou 
confiante – ainda que com o 
frio na barriga”, disse. Cursar 
Fisioterapia na UFPB é um so-
nho e a primeira opção da jo-
vem. “Eu sempre quis estar 
na área da saúde e para mim, 
poder transformar a vida das 
pessoas através das minhas 
ações e ensinamentos, é algo 
incrível”, completou.

Myrella Victória, de 17 
anos, também já havia tenta-
do o Enem de uma outra vez, 
mas somente a mais recen-
te valendo o ingresso no cur-
so superior. Para ela, a prova 
foi um pouco tensa e o ner-
vosismo se fez presente. Ape-
sar disso, o resultado na reda-
ção foi muito bom e ela agora 
espera que as notas de cor-
te sejam mais baixas que no 
ano passado, para viabilizar 
a entrada na universidade. 
“O Enem dá muitas oportu-
nidades e tenho que aprovei-
tar elas, o ensino superior é 
mais um passo que pretendo 
dar em breve”, afirmou. My-
rella ainda não decidiu qual 
o curso que deseja fazer, mas 
suas opções são Ciências Bio-
lógicas, Enfermagem, Ciên-
cias Contábeis ou Ciência da 
Computação.

A UFPB é a instituição pú-
blica de ensino superior da Pa-
raíba com o maior número de 
vagas disponíveis através do 
Sisu. O sistema de seleção que 
utiliza a nota do Enem como 
critério de avaliação é, atual-
mente, a principal modalidade 
de ingresso na instituição. Ao 
total, são 7.625 vagas ofertadas 
que se distribuem em 122 cur-
sos. A nota mínima para va-
lidar a participação no Sisu é 
400 pontos na redação e 400 na 
pontuação geral do Enem. O 
período letivo de 2022.1 come-
ça em agosto deste ano. 

O total de vagas da UFPB 
se divide entre as vagas de 
ampla concorrência, sendo 
3.807, e 3.818 vagas voltadas 
à lei de cotas para estudantes 
de escolas públicas, famílias 
consideradas de baixa renda 
e estudantes pretos, pardos, 
indígenas e/ou pessoas com 
deficiência, como previsto na 
Lei nnº 12.711, de 2012.

Alguns dos cursos com o 
maior número de vagas atra-
vés do Sisu são: Ciências Con-
tábeis, com 300 vagas (200 no 
campus I, em João Pessoa, e 
100 no campus IV, em Maman-
guape); o curso de Pedagogia, 
também com 300 vagas, no 
campus I, em João Pessoa; Di-

reito, com 200 vagas no cam-
pus I; Administração, com 260 
vagas (160 no campus I, em 
João Pessoa, e 100 no campus 
III, em Bananeiras); Educa-
ção Física, com 140 vagas em 
João Pessoa; Medicina, com 
130 vagas no campus I; Psico-
logia, com 110 vagas em João 
Pessoa; Secretariado Executi-
vo Bilíngue, com 100 vagas em 
Mamanguape; entre outros.

 
UFCG
Na UFCG, 3.175 vagas es-

tão sendo ofertadas no total, 
sendo 1.576 para ampla con-
corrência e 1.599 reservadas 
para a lei de cotas, todas dis-
tribuídas entre 75 cursos de 
graduação que se dividem 
em sete campi, sendo eles em 
Campina Grande, Cajazeiras, 
Cuité, Patos, Pombal, Sousa e 
Sumé.

Em relação à nota mínima, 
a instituição segue o acordado 
pelo Sisu, em que o candidato 
deve obter, pelo menos, 400 
pontos na redação e na nota 
geral do Enem. 

UEPB
A UEPB ofertará 3.139 va-

gas para 77 cursos, sendo 1.502 
de ampla concorrência e 1.637 
para ações afirmativas. A nota 

mínima também contempla 
os 400 pontos na redação e 
também 400 gerais no Enem, 
contudo, a universidade dis-
põe de peso para área (Reda-
ção, Linguagens, Ciências da 
Natureza, Ciências Humanas 
e Matemática), considerando 
o curso em questão. No edital 
publicado pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Consepe) é possível consul-
tar o curso e a nota para cada 
área, bem como o peso.

A instituição possui cam-
pi em Campina Grande, La-
goa Seca, Guarabira, Catolé do 
Rocha, João Pessoa, Monteiro, 
Patos e Araruna.

IFPB
Ao total são 1.710 vagas 

disponibilizadas pelo IFPB, 
que se distribuem em 43 cur-
sos superiores entre os polos 
de Cabedelo, Cajazeiras, Cam-
pina Grande, Guarabira, João 
Pessoa, Monteiro, Patos, Pi-
cuí, Princesa Isabel e Sousa. 
Além das vagas presenciais, 
desconsiderando o período re-
moto em razão da pandemia, 
a instituição oferece também, 
entre as vagas ofertadas, 200 
voltadas ao curso de Licen-
ciatura em Letras-Português 
na modalidade de Educação 

a Distância, também conhe-
cida como EaD, em João Pes-
soa, Campina Grande, Sou-
sa e Picuí.

No IFPB, 50% das vagas 
por curso/turno/polo são re-
servadas para candidatos que 
estudaram em escolas públi-
cas (EEP – Egressos de Esco-
las Públicas). Além disso, há o 
bônus de 10% a mais na nota 
final do Enem para estudan-
tes que cursaram todo o Ensi-
no Médio em escolas regula-
res e presenciais na Paraíba, 
em qualquer um dos 223 mu-
nicípios, mediante também 
comprovação de residência 
no estado.

UFPB tem o maior número de oportunidades

Brasil
O MEC informou 

que 84,5% das 
221 mil vagas 

ofertadas através 
do Sisu são 

para instituições 
federais de ensino 

superior

UFPB decide quarta-feira sobre volta às aulas presenciais
calendário acadêmico

A Reitoria da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB) divulgou, na tarde 
de ontem, uma nota na qual 
reafirma o retorno das au-
las do período 2021.2 na mo-
dalidade presencial, a par-
tir do dia 21 de fevereiro, 
em conformidade com o que 
está estabelecido no calen-
dário acadêmico aprovado 
pelo Conselho Superior de 
Ensino, Pesquisa e Exten-
são (Consepe) da instituição. 
Mas, na próxima quarta-fei-
ra, dia 16, uma nova reunião 
do Consepe poderá alterar 
essa decisão.

De acordo com o docu-
mento da UFPB, “nenhuma 
alteração na resolução que 
definiu o retorno presencial 
foi aprovada pelo Consepe”, 
que, por sua vez, deve se re-
unir na próxima quarta-fei-
ra (16) para deliberar sobre 
o assunto. Uma reunião en-
tre membros do conselho 
e a Reitoria, prevista para 

acontecer ontem, precisou 
ser cancelada “em decorrên-
cia do cumprimento de dili-
gências solicitadas pela rela-
toria”, segundo informações 
da assessoria de comunica-
ção da UFPB. 

Em novembro do ano 
passado, o conselho norma-
tizou, por meio da Resolução 
Nº 45/2021, o período 2021.2 
como regular,  com o retor-
no das atividades no forma-
to presencial, respeitando as 
excepcionalidades previstas 
pela Instrução Normativa Nº 
90, que dispõe sobre as con-
dições da retomada do en-
sino presencial nos quatro 
campi da UFPB, com base 
nas determinações da Co-
missão de Biossegurança.

Manifestação
Na manhã de ontem, es-

tudantes de diferentes cur-
sos oferecidos pela insti-
tuição ocuparam a entrada 
principal da Reitoria, no 
campus I, em João Pessoa, 
para reivindicar o retorno 
seguro das aulas presen-

ciais. O protesto teve início 
por volta das 8h e se esten-
deu até o meio-dia. Na oca-
sião, o reitor Valdiney Gou-
veia ouviu os estudantes e 
respondeu aos questiona-
mentos da comunidade aca-
dêmica.

De acordo com o estu-
dante André Firmino, a ma-
nifestação foi pacífica e teve 
como objetivo apresentar 
propostas que garantam 
a segurança sanitária nos 
campi para que as aulas se-
jam retomadas, como a exi-
gência da comprovação da 
vacina contra a Covid-19 e 
a distribuição de equipa-
mentos de proteção indivi-
dual (EPIs).

“Entre as principais de-
mandas, foram solicitadas a 
exigência do passaporte va-
cinal, distribuição de EPI's 
para os estudantes, profes-
sores e técnicos adminis-
trativos, além da melhora 
na estrutura física da UFPB. 
Pontos que consideramos ne-
cessários para um retorno 
presencial seguro”, afirmou.

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Reitor Valdiney Gouveia conversou com os estudantes que protestaram ontem no acesso à Reitoria

Foto: Ascom/UFPB

n 

Os candidatos 
devem fazer as 
opções de 
cursos 
a partir da 
próxima terça-
feira através do 
site do Sisu, 
que utiliza as 
notas 
do Enem 

Foto: Pixabay

SERVIÇO
a Cronograma do Sisu 

2022.1
• Inscrições – de 15 a 18 de 

fevereiro
• Site – https://sisu.mec.gov.

br/ 
• Chamada regular (resulta-

do) – 22 de fevereiro
• Lista de espera – de 22 de 

fevereiro a 8 de março no site 
do Sisu



Empresário dirigia veículo a 163 km no momento que causou o acidente que matou o motoboy Kelton Marques

Motorista está foragido há cinco meses
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Hoje, 11 de fevereiro de 
2022, completa cinco meses 
que o empresário Ruan Fer-
reira, conhecido por Ruan 
Macário, se encontra foragi-
do. Ele é apontado como au-
tor do acidente que provocou 
a morte do motoboy Kelton 
Marques na madrugada de 
11 de setembro do ano pas-
sado, ocorrido em um cru-
zamento da Avenida Flávio 
Ribeiro Coutinho (Retão de 
Manaíra).

Ruan Macário está com 
prisão preventiva decreta-
da pela justiça paraibana e já 
tentou, através de seus advo-
gados por mais de uma vez, 
habeas corpus e teve todos os 
pedidos negados. Ele está fo-
ragido desde o dia do crime, 
que está sendo tratado como 
assassinato. A ordem judi-
cial foi expedida para todas 
as forças policiais. Segundo 

consta do inquérito policial 
que já se encontra numa das 
varas do júri da comarca da 
capital, o violento acidente 
que provocou a morte de Kel-
ton Marques aconteceu em 
um cruzamento no Retão de 
Manaíra. Uma câmera insta-
lada no carro de Ruan Macá-
rio marca exatamente 163km 
no momento que colide vio-
lentamente com a moto pilo-

tada pelo motoboy. O carro 
– um Voyage - fica descontro-
lado, bate contra o muro de 
um condomínio, mas o Ruan 
sai do veículo e corre em di-
reção a praia e nunca mais 
foi visto. O inquérito foi pre-
sidido pelo delegado Rodol-
fo Santa Cruz.

Desde que aconteceu o 
acidente, familiares de Kel-
ton Marques e amigo do 
motoboy já realizaram vá-
rias manifestações exigin-
do justiça e a prisão de Ruan 
Macário. A polícia solicita à 
população para quem tiver 
informações sobre o paradei-
ro do causador do acidente 
informar através do telefone 
197 (Disque Denúncia).

Uma operação realizada 
ontem envolvendo as Polí-
cias Civil, Militar, Penal, Cor-
po de Bombeiros e Ministério 
Público prendeu pelo menos 
seis pessoas apontadas como 
integrantes de uma quadrilha 
responsável por assassinatos 
e tráfico de drogas no Ser-
tão do estado. Duas mulheres 
presas foram levadas para o 
presídio de Patos e quatro ho-
mens para o presídio de São 
José de Piranhas. Foram cum-
pridos ainda dois mandados 
em presídios de João Pessoa.

A operação, que recebeu o 
nome de Forças da Lei Dois, 
apreendeu um veículo, 12 
aparelhos celular (smartpho-
ne e Iphone), faca peixeira, 
pen drive, balança de pre-
cisão, cachimbo, triturado-
res, cartuchos, relógio, placas 
de veículos, drogas, caderno 
com informações da contabi-
lidade do tráfico, uma carta 
enderaçada a um presidiário 
e uma quantia em dinheiro 
de R$ 4.310,00.

Segundo informações da 
polícia essa operação já vi-
nha sendo articulada a par-
tir da identificação de sus-
peitos de envolvimento com 
a quadrilha, sendo iniciado 
uma investigação sigilosa. De 
posse das identificações, a Po-
lícia Civil solicitou os manda-
dos judiciais, que foi atendida 
pela Justiça da Comarca de 
São José de Piranhas.

Uma operação integrada 
entre as Polícias Civil, Militar 
e Penal, Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba e Ministé-

rio Público resultou no cum-
primento de oito mandados 
de prisão, sendo seis na cida-
de de São José de Piranhas, 
no Sertão paraibano, e dois 
em João Pessoa. Com isso, foi 
possível desarticular a atua-
ção de uma facção crimino-
sa responsável pelo tráfico de 
drogas e homicídios. 

Essa operação foi denomi-
nada de Forças da Lei 2. Den-

tre os mandados de prisão 
cumpridos, de acordo com 
informações da Polícia Civil, 
em São José de Piranhas, fo-
ram presos quatro homens e 
duas mulheres que foram re-
colhidas para o presídio da ci-
dade de Patos. Já os demais, 
para o presídio de São José de 
Piranhas.  Já na capital parai-
bana, os dois mandados fo-
ram cumpridos nos presídios 
da cidade.

Em apenas 12h, a Polícia 
Rodoviária Federal apreen-
deu cerca de 34 quilos de 
drogas avaliadas em R$ 75 
mil durante fiscalizações na 
BR-230, que liga João Pessoa 
a Campina Grande. Uma 
das ações contou com a par-
ticipação da Polícia Militar, 
que prestou apoio na perse-
guição a um veículo, sendo 
que a abordagem somente 
foi concretizada na zona ur-
bana de Sapé.

Essa ação começou na 
noite de quarta-feira (9) e foi 
finalizada já na madruga-
da de ontem. Dois homens 
foram presos em flagrante.  
Segundo a PRF, os policiais 
estavam em fiscalização na 
BR-101, quando perceberam 
que um veículo Fiat Siena 

adentrou rapidamente na ro-
dovia PB-004 quando avis-
tou a viatura policial em ron-
da na rodovia federal, sendo 
iniciada a perseguição.

Como se tratava de uma 
rodovia estadual foi solici-
tado apoio da Polícia Mili-
tar. Após busca integrada 
entre equipes das corpora-
ções, o automóvel foi loca-
lizado, sendo realizada a 
abordagem.

No veículo foram en-
contradas duas mochilas 
com 27 kg de maconha em-
baladas e prensadas em sa-
cos. O material apreendido 
é avaliado em aproximada-
mente R$ 65 mil. Os dois 
homens presos, de 25 anos 
e 29 anos disseram que le-
variam a droga para Natal 

(RN) e receberiam R$ 2 mil 
pelo transporte. 

Segunda ação
No km 27, da BR-230, Re-

gião Metropolitana de João 
Pessoa foram apreendidos, 
na quarta-feira (9), 3,7kg de 
maconha transportados em 
compartimentos escondidos 
de um Ford KA. Um homem 
de 41 anos foi preso em fla-
grante durante a abordagem. 

O condutor do veículo 
afirmou que pegou a droga 
em Natal (RN) e iria entregar 
em um bairro de João Pessoa 
e iria receber R$ 2 mil pela 
entrega. Nos dois casos, os 
presos foram levados para a 
Delegacia de Polícia de cada 
área e irão responder por trá-
fico de drogas. 

O ex-vereador Rivelino 
Guimarães Pereira, o “Riva”, 
foi preso na manhã de on-
tem apontado como articu-
lador do assalto a residência 
do prefeito João Batista, do 
município de Barra de São 
Miguel, no Agreste da Pa-
raíba, no início da noite de 16 
de dezembro do ano passa-
do. Na ocasião, um filho do 
prefeito, que estava na resi-
dência, foi amarrado e man-
tido refém pelos suspeitos.

A prisão do ex-vereador 
foi realizada por agentes da 
Delegacia de Queimadas, 
sob o comando da delega-
da Maira Roberta, que logo 
após tomar conhecimento 
do fato iniciou as investi-
gações. Imagens divulga-
das em redes sociais foi de 
fundamental importância, 
segundo a polícia, para a 
identificação do acusado de 
articular o assalto à casa de 
João Batista.

Segundo as investiga-
ções, passava das 18h da-
quele dia quando o grupo 
teria chegado à casa do pre-
feito, e usando de violên-
cia anunciaram o assalto, 
amarraram o filho de João 
Batista e depois fugiram le-
vando certa quantia em di-
nheiro. O prefeito teria con-
seguido fugir do local. Na 
manhã de ontem, o ex-ve-
reador “Riva” foi transfe-
rido para o Complexo Pri-

sional do Serrotão para 
cumprir a prisão temporá-
ria imposta pela justiça.

Nas redes sociais, João 
Batista postou um vídeo que 
mostra um veículo vermelho 
deixando o local e tomando 
rumo ignorado. As imagens 
mostram com clareza o mo-
torista do carro. O que cha-
ma a atenção da polícia é que 
“Riva” e o prefeito tem um 
relacionamento muito próxi-
mo, principalmente político.

Uma ação envolvendo as 
Polícias Federal e Civil per-
mitiu a prisão, na noite dessa 
quarta-feira (8) de dois sus-
peitos da tentativa de assal-
to contra o perito criminal 
da PF, Elvis Rodrigues de 
Farias, de 56 anos, ocorrida 
na noite de domingo (6) em 

uma rua do bairro de Ma-
naíra, em João Pessoa. A pri-
são da dupla aconteceu no 
Busto de Tamandaré, próxi-
mo ao local onde o servidor 
federal foi atacado. 

Os presos foram identifi-
cados como Caio Fernandes 
de Souza, de 23 anos, e Lucas 

Cristiano Barbosa Lucena, 
de 18 anos. Segundo a Polí-
cia Civil, Lucas é apontado 
como o autor dos disparos 
contra o perito da PF. A pri-
são da dupla aconteceu no 
bairro de Tambaú, que já vi-
nha sendo procurada desde 
quando aconteceu o crime.

A tentativa de assalto 
aconteceu na noite de do-
mingo (6), no bairro de Tam-
baú, após Elvis Farias deixar 
a namorada na residência 
dela, quando foi abordado 
pelos assaltantes. O perito 
criminal da PF reagiu e apli-
cou um soco no rosto de um 

dos bandidos, no entanto, o 
outro efetuou os disparos e 
ambos fugiram. Elvis foi so-
corrido para o Hospital da 
Unimed, no bairro da Torre.

A operação que resultou 
na prisão da dupla foi coor-
denada pelo delegado An-
dré Beltrão, da Polícia Fe-

deral, que vinha agindo em 
parceria com a Polícia Civil. 
André disse que causou sur-
presa a presença dos suspei-
tos próximos ao local onde 
praticou o crime. A dupla 
está na Central de Polícia e 
deve passar pela audiência 
de custódia.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Foto: Redes sociais

Negado
Investigado já 

apresentou, mais 
de uma vez, 

pedido de habeas 
corpus e teve 
todos negados

Ruan Macário 
está com prisão 
preventiva 
decretada e 
se encontra 
foragido desde o 
dia do acidente

A droga estava 
armazenada 
em mochilas 
e seria levada 
para Natal 

Dupla é presa suspeita de atirar contra perito da PF
tentativa de aSSaLto

SeguRança

Operação combate a 
criminalidade no Sertão

Ação
A ação aconteceu após 

levantamento da Polícia 
Civil que culminou com 

várias prisões e até a 
apreensão de uma 
carta endereçada 

a um detento

PRF apreende mais de 34 kg 
de entorpecentes em rodovias

dRogaS

caSa de pRefeito

Ex-vereador articulou invasão

Foto: Ascom/PMPB
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Paraíba: 
  Todos os cantos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Barra de Gramame

Areia 

Tambaba
Oficializada como naturista do 

Nordeste, a Praia de Tambaba é uma 
das mais belas da Paraíba. A praia 
possui um coqueiro que nasceu em 
uma pedra localizada dentro do mar, 
e se tornou uma das atrações do local, 
principalmente para quem gosta de 
fotografar. O turista vai se encantar 
com as falésias, água quentinha e o 
mar com cor de esmeralda que tor-
nam o local atrativo, além dos passeios, vegetação, culinária e o surf praticado no local. A praia, 
que fica a 35 quilômetros de João Pessoa, faz parte de uma área de proteção ambiental (APA) e 
é considerada uma das mais limpas da Paraíba.

Areia II

É no Litoral Sul da Paraíba que os amantes da natureza encontram belas praias que ainda 
reservam vegetação exuberante. Para quem gosta da tranquilidade e calmaria o lugar perfeito é 
a Barra do Gramame, onde há um pequeno rio ótimo para relaxar e possui estrutura com mesas 
sobre a extensa faixa de areia. As atrações ficam por conta dos ventos perfeitos para a prática 
do kitesurf e das piscinas formadas pelo rio quando a maré está baixa. 

A cidade de Areia vai sediar um evento para apreciadores da cachaça, no mês de abril. O “Areia 
Mostra Cachaça”, realizado no campus da UFPB, vai acontecer de 22 a 24 de abril, com o objetivo de 
promover o aprimoramento da produção e valorização da cachaça, considerado hoje um símbolo da 
identidade cultural brasileira. A programação do evento conta com exposição e degustação, curso de 
sommelier de cachaça e de boas práticas de fabricação, oficinas de harmonização com apresentação 
de pratos à base de cachaças, happy hour em estabelecimentos locais, elaboração de drinques com 
cachaça e palestras. A realização do evento é da Associação de Produtores de Cachaça de Areia 
(APCA), com apoio da Associação de Turismo Cultural e Rural de Areia (Atura). 

Em parceria com o Fórum de Turismo do Brejo e a Fecomercio, 
através do Senac, irá oferecer cursos de gastronomia na Escola de 
Gastronomia Móvel para atender todos os 19 municípios associados 
ao Fórum de Turismo. A carreta ficará estacionada na Praça Central, 
no município de Areia até o dia 2 de abril, que também vai atender o 
Festival de Gastronomia, em Areia. Entre os cursos serão oferecidos o 
de Drinks com Cachaça, Cocadas Cremosas, Doces Finos e Chocolates 
e Formação para Garçons.

Cabaceiras 
Na semana passada, a atriz Maitê Proença esteve em Cabaceiras e 

na ocasião foi recepcionada pela diretora de Turismo de Cabaceiras, 
Mércia Farias. Por meio de suas redes sociais, Maitê publicou diver-
sas fotografias que relacionam à cultura, aos pontos turísticos e às 
belezas da região. Um dos locais visitados foi o Lajedo de Pai Mateus 
onde contemplou o pôr do sol – um dos momentos mais esperados por 
quem visita o ponto turístico. No Centro da cidade, a atriz aproveitou 
para um bate-papo com o folclórico personagem cabaceirense Zé de 
Sila, também conhecido como o ‘Encantador de Viúvas’. Relatos na 
cidade é de que mais de 20 infelizes recém-descasadas, por força da 
morte de seus maridos, foram consoladas por Zé. Sua fama ganhou 
o Brasil quando fez o dublê do padre em ‘O Auto da Compadecida’, 
que era interpretado pelo ator Rogério Cardoso. Ele tem uma loja de 
artesanato que fica na praça principal da cidade. A visita de Maitê 
Proença a Cabaceiras se deu através da Expedição Cariri, um produto 
oferecido por uma empresa de turismo que tem sede em João Pessoa, 
em parceria com o estilista Ronaldo Fraga. 

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte

Desde dezembro, equipes da Capitania dos Portos vêm realizando inspeções navais no Litoral paraibano

Sete embarcações são apreendidas

Sete embarcações já fo-
ram apreendidas no Litoral 
paraibano durante a Opera-
ção Verão da Capitania dos 
Portos da Paraíba (CPPB), 
iniciada no dia 20 de de-
zembro de 2021. A apreen-
são ocorreu na área fluvial 
da Praia do Jacaré, muni-
cípio de Cabedelo, onde as 
fiscalizações são mais in-
tensas nesse período do 
ano. As maiores irregula-
ridades encontradas, du-
rante as inspeções navais, 
são documentação e certi-
ficados irregulares ou ven-
cidos, condutores não habi-
litados de embarcações ou 
motos aquáticas, além de 
material de segurança in-
completo.

Nesses casos, os donos 
das embarcações são mul-
tados e, em casos mais gra-
ves, podem ter a suspensão 
do certificado de habilita-
ção ou o cancelamento to-
tal do documento. O obje-
tivo da operação é garantir 
a segurança da navegação 
e salvaguarda da vida hu-
mana no mar. Outro item 
bastante verificado diz res-
peito à prevenção da polui-
ção hídrica, que pode ser 
causada por embarcações 
e suas instalações de apoio. 

De acordo com a assesso-
ria de comunicação da Ca-

OperaçãO VerãO

pitania dos Portos, as ações 
de fiscalização do tráfego 
Aquaviário ocorrem duran-
te todo o ano, mas no verão, 
devido ao aumento do nú-
mero de embarcações e tu-
ristas, as ações são intensifi-
cadas. Este ano, a Operação 
Verão se prolongará até o 
dia 6 de março.

A exemplo de outras 
operações, as equipes são 
distribuídas ao longo do 
Litoral paraibano, princi-
palmente nos locais onde 
ocorrem os embarques de 
passageiros para as pisci-
nas naturais, Areia Ver-
melha e passeios contem-
plativos do pôr do sol. As 
fiscalizações também são 
efetuadas em embarcações 
que fazem as travessias in-

termunicipais (Cabedelo/
Costinha). As embarcações 
devem estar devidamente 
regularizadas, com os do-
cumentos dentro da valida-
de e com os equipamentos 
de salvatagem e seguran-
ça a exemplo das (boias, 
coletes salva-vidas, balsas 
de resgate e extintores) em 
boas condições. Já os con-
dutores devem estar ins-
critos, habilitados na cate-
goria das embarcações que 
estão conduzindo e com a 
documentação dentro do 
prazo de validade.

A assessoria do órgão 
informou que a Capitania 
dos Portos da Paraíba não 
faz fiscalização da Lei Seca. 
Contudo, na Lei de Segu-
rança do Tráfego Aquaviá-

José Alves  
zavieira2@gmail.com

Lesta
Diz respeito 

às infrações e 
penalidades 

para condutores 
embriagados

rio (Lesta) versa um pará-
grafo a respeito da infração 
e penalidades para quem 
conduz embarcação em 
estado de embriaguez ou 
após uso de substância en-
torpecente ou tóxica. Além 
da lei, a equipe de Inspeção 

Naval guarnece do equipa-
mento (bafômetro), para 
verificar os índices de al-
coolemia dos condutores. 
Durante esta Operação Ve-
rão 2021/2022 não foi regis-
trada nenhuma ocorrên-
cia de embarcação sendo 
guiada por condutor em-
briagado.

Quanto às embarcações 
que são flagradas com algu-
ma irregularidade, o condu-
tor ou o proprietário é no-
tificado para comparecer à 
CPPB para prestar esclare-
cimentos. Posteriormente, 
dependendo da gravidade 
da irregularidade, poderá 
ser aberto um auto de in-
fração. Em seguida, o caso 
vai a julgamento e o agente 
marítimo decide quais pe-

nalidades serão impostas 
ao condutor, de acordo com 
a infração cometida.

Todas as embarcações 
que realizam transporte 
de passageiros na área de 
jurisdição da Capitania 
dos Portos da Paraíba es-
tão passíveis de inspeção, 
inclusive os catamarãs. As 
equipes de Inspeção Naval 
realizam diariamente ins-
peções nas embarcações 
e verificam se todas estão 
com certificados dentro do 
prazo de validade e com os 
itens de segurança exigidos 
pelas normas da autorida-
de marítima. Os números 
disponibilizados pela Ca-
pitania para denúncias da 
população são os seguin-
tes: 185 ou o (83) 993029294.

O objetivo da operação é garantir a segurança da navegação e salvaguarda da vida humana no mar. Este ano, a Operação Verão se prolongará até o dia 6 de março

Fotos: Capitania dos Portos/Divulgação
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Todos muito bem pentea-
dos, de paletó e gravata, eles 
se preparam para a fotogra-
fia na cobertura em Ipanema 
mais conhecida por “fazenda 
aérea”, dado ao seu tamanho 
e quantidade de espécies ve-
getais presentes no local, al-
gumas até frutíferas. Rubem 
Braga, proprietário daquele 
apartamento no alto do pré-
dio da Rua Barão da Torre, 
avisa que é proibido fumar, 
enquanto Vinicius de Moraes 
reclama que já passam das 
cinco e meia da tarde e até 
aquele instante não teria visto 
a cor do uísque. Já Paulo Men-
des Campos está incomodado 
com a indumentária no verão 
carioca de 1967, mas Fernan-
do Sabino proíbe que se des-
façam dos paletós e se abram 
sorrisos para a fotografia. 

O momento descrito por 
José Carlos de Oliveira re-
monta a foto da reunião dos 
consagrados escritores que 
celebravam ali a criação da 
recém-inaugurada Editora 
Sabiá, e foi, quase 55 anos de-
pois, o disparador para publi-
cação de Os sabiás da crônica 
(Autêntica, R$ 74,90), anto-
logia que reúne, ao todo, 90 
textos dos seis autores, proje-
tando um olhar sobre a cultu-
ra brasileira e reconstruindo 
o retrato de toda uma épo-
ca. Fora da foto oficial, esta-
va também presente entre os 

literatos, Chico Buarque de 
Hollanda, então jovem com 
23 anos de idade em trajes 
mais casuais, certamente le-
vado pelo amigo “poetinha 
vagabundo”, um ano antes 
de estrear no teatro com Roda 
Viva, peça teatral que viria a 
ser publicada pela editora.

Foi revendo a fotografia 
do renomado Paulo Garcez 
presente na biografia De Co-
pacabana à Boca do Mato: O 
Rio de Janeiro de Sérgio Porto e 
Stanislaw Ponte Preta, da his-
toriadora Cláudia Mesquita, 
que a Editora Maria Amélia 
Mello reviu a imagem e sen-
tiu a adrenalina de perceber 
que ali haveria um livro. “É 
uma pequena amostra de 15 
crônicas especiais de cada 
um, que formam um con-
junto de época. São autores 
que não só escreviam livros, 
mas que conviviam, frequen-
tavam, participavam de lan-
çamentos, promoviam fei-
joadas, viravam à noite em 
torno de um copo de uísque”, 
conta Maria Amélia, que tem 
o perfil profissional de criar 
projetos que trabalhem com 
a memória, resgatando te-
mas e autores que ficaram 
esquecidos ou foram pouco 
estudados. 

A ideia inicial da profis-
sional com experiência de 
45 anos no mercado edito-
rial não era ter as melhores 
crônicas de cada autor, uma 
vez que publicações com 
esse foco já foram desenvol-

vidas, mas sim formar um 
quadro histórico e cultural 
que reconstituísse os laços 
de amizade entre os autores. 
Os próprios textos indicam 
essa proximidade. As crôni-
cas que encerram o capítulo 

de cada autor são sobre o es-
critor do capítulo seguinte na 
antologia. Já o nome da cole-
tânea foi inspirado no fato de 
Rubem Braga ser conhecido 
como “o sabiá da crônica”, um 
dos melhores do país. 

Para fazer a seleção, Ma-
ria Amélia convidou o poe-
ta e professor de Literatura 
Brasileira na USP, Augusto 
Massi. É ele o responsável 
pelo prefácio do livro, que 
cria um roteiro muito claro 
e didático sobre a época de 
ouro da crônica, com deta-
lhes desde a convivência dos 
escritores até o próprio de-
senvolvimento dessa lingua-
gem literária. Massi classifica 
“Os sabiás” como os respon-
sáveis por um novo ciclo da 
crônica nacional, que cobre 
o período do fim da Segun-
da Guerra Mundial, em 1945, 
ao fechamento da Editora Sa-
biá, em 1972. As 90 crônicas 
formam um rico painel dos 
anos 1930 até a virada do sé-
culo 21, contando com textos 
que jamais foram publicados 
em livros, tendo por fonte 
principal, jornais, revistas e 
editoras que em sua maioria 
não existem mais.

Unindo três gerações de 
escritores do Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Minas Ge-
rais, a obra pontua as dis-
crepâncias de personalidade 
e as discordâncias estéticas, 
sociais e políticas do sexteto, 
mas a ênfase se localiza na 
reflexão coletiva e na liber-
dade de pensamento dos es-
critores que faziam da ami-
zade um exercício político e 
da crônica um ato de mili-
tância diante de seu contes-
tado prestígio entre os inte-
lectuais da época, apesar do 

apoio popular que sempre a 
resguardou. Foi esse novo ci-
clo que recolocou o Rio de Ja-
neiro, onde todos residiam, 
novamente como a capital da 
crônica. Os textos em Os sa-
biás da crônica revelam uma 
cidade pulsante, criando um 
registro cultural e sentimen-
tal dos bares cariocas, assim 
como dos seus artistas, dos 
pitorescos personagens ur-
banos, até do futebol, dos 
pássaros e da música.

Apesar de toda transfor-
mação dessa etnografia que 
a cidade sofreu com o passar 
dos anos, ela permanece per-
tinente e válida como registro 
histórico. “O talento e a im-
portância da seleção de quem 
o organizou é que transforma 
esse livro em um livro espe-
cial. Ele não é somente mais 
uma antologia de crônicas, 
até porque esse é o único li-
vro em que os seis autores 
aparecem juntos”, destaca a 
editora, que passou um ano 
apenas em negociação com 
os herdeiros dos espólios dos 
cronistas e com as casas edito-
riais às quais eles ainda per-
tencem para viabilizar a pu-
blicação. Os sabiás da crônica 
se tornou um sucesso edito-
rial e, em apenas três meses, 
já atingiu sua terceira edição. 
“Essa é uma geração que está 
aí até hoje, que deixou obras 
importantes e significativas 
dentro do mainstream da li-
teratura brasileira”, finaliza 
Maria Amélia.  

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Contrastando com o time 
de engravatados, a linha 

de frente da crônica 
no Brasil, deitado e 
em trajes esportivos 

estava a então promessa 
da música popular 

brasileira: um jovem 
Chico Buarque

Organizado pelo poeta Augusto Massi, 
obra reúne 90 textos dos seis “sabiás”, 

representantes do novo ciclo da crônica 
nacional encabeçado por Rubem Braga 

Editora Maria Amélia Mello fala sobre a gênese da obra ‘Os sabiás da crônica’

Antologia de crônicas foca 
o retrato de uma época

Literatura
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Colunista colaborador

Contar uma história é sempre perigoso, 
pois corre-se o risco de reduzir uma vida 
ou de enaltecê-la. Porém, uma biografia 

bem contada cumpre o papel de, ao mesmo 
tempo em que cativa o leitor, fazê-lo prosseguir 
na leitura, além repensar a própria trajetória – 
não como forma a despertar qualquer tipo de 
inveja, mas de maneira a refletir sua existência 
a partir das idiossincrasias humanas. Nesse 
caminho, vai Ney – a biografia (Companhia 
das Letras, 2021, 512 páginas), do escritor e 
jornalista Julio Maria. 

Fruto de cinco anos de trabalho, mais de 
200 entrevistas e de sete longas conversas 
com o cantor, além de ligações diárias para 
Ney durante seis meses, a obra se inicia com 
a apresentação dos conflitos entre o cantor e 
seu pai. O autor tem como recurso evidenciar 
a sina de Matogrosso, em uma relação quase 
edipiana, aliado ao fato de que Ney desde 
cedo teve que encarar a solidão por se sentir 
rejeitado. Mas a obra vai além: apresenta 
cada passo da personagem desde quando 
sai de casa, aos 17 anos, passando por 
suas descobertas e aventuras sexuais, sua 
passagem como servidor da Aeronáutica, 
suas idas e vindas entre São Paulo, Brasília 
e Rio de Janeiro, até chegar aos palcos com 
o Secos e Molhados, para posteriormente 
seguir em carreira solo, tornando-se o grande 
artista que é. Não me parece haver um juízo 
de valor por parte do biógrafo, tampouco a 
pretensão de colocar o biografado no divã. 
O que se percebe é que Julio não poupa o 
cantor e nem ele mesmo o faz, ao revisitar as 
memórias desses 50 anos de carreira musical 
e oitenta anos de vida, completados em 
agosto de 2021. 

Ney impressiona por sua determinação e 
força ao encarar um país eivado de repressão, 
em um contexto de censura e muito pudor que 
prevalecia nos anos 70 e 80. Mudou muito de lá 
para cá? Certamente, embora ainda vejamos, 
infelizmente, resquícios de perseguição 
de caráter ideológico para se controlar 
sexualidade(s), conservadorismo opressor 
que tem infelicitado milhões de pessoas pelo 
mundo. Muitas vezes cobrado por se afirmar 
gay, o cantor não cede. Diz que é um ser 
humano e que não vai se reduzir a um rótulo. A 
exaltação à sua liberdade é pauta recorrente, 
algo digno de quem pretende ter uma vida 
autônoma e de fato autoral. 

Destaco os pontos que mais me chamaram 
atenção, não necessariamente por ordem 
de relevância. 1) É de se pensar que, com 
o corpo e a sanidade que Ney tem, não 
haveria abusado de drogas, mas esse é um 
aspecto que não se esconde na obra. 2) Ney 
sobreviveu a duas epidemias, a da Aids e a da 
Covid-19. Mesmo com a vida sexual agitada 
– com homens e mulheres que o desejaram e 
desejados por ele, com amantes marcantes, 
Zé, Cazuza e Marco de Maria, vítimas do 
HIV, – Matogrosso não se contaminou. 3) Ney 
é um artista que poucas vezes fez concessões 
ao mercado. Tomava/toma a frente de seus 
shows – da seleção das músicas à iluminação, 
passando pelo local em que ocorreriam/
ocorrem. Vários desses espetáculos bancados 
pelo próprio cantor. 

Um aspecto negativo da obra é o fato 
de Maria avançar rapidamente a partir da 
década de 1990, deixando o leitor curioso por 
detalhes decorridos a partir desse momento. 
É como se o que se passou nos últimos trinta 
anos não tivesse tanta relevância quanto 
os vinte anos anteriores. Atenção também 
às fotografias, que só são apresentadas no 
final da obra, podendo ter sido introduzidas 
à medida que os fatos fossem relatados, de 
modo a ilustrar o texto verbal. 

Por fim, é preciso dizer que, desde quando 
tive a oportunidade de assistir a seus shows 
Beijo Bandido, Atento aos Sinais e à mais 
recente turnê de Bloco na Rua, sacramentei a 
ideia de que dificilmente haverá figura mais 
ousada, inventiva e ativa do que Ney. Com 
oito décadas, mantém demasiada vivacidade, 
como seus próprios exames biológicos 
comprovam: está com 55 anos de idade 
corporal. Ler a biografia de Ney Matogrosso 
é uma oportunidade de escutá-lo de outra 
forma, haja vista que ele é muito reservado 
em entrevistas. A vida de Ney é sinônimo de 
resistência e de amor pela música.

Leo 
  Barbosa

Ney, um canto 
de liberdade

portuguesleobarbosa@gmail.com

Funes Cultural
Fundação Ernani Satyro

Tarcísio Meira César

Tarcísio Meira César, indiscuti-
velmente, foi a mais poética de to-
das as personalidades patoenses. 
Lamentavelmente, duas décadas 
após sua morte, é um nome quase 
esquecido, apesar de alguém já ter 
dito que “sua obra tem uma quali-
dade real que lhe dá atualidade sem 
a tornar circunstancial”.

Nascido a 21 de junho de 1941, 
era filho do casal José César Caval-
canti e Maria Rita Meira César. Na 
cidade de Patos, fez seus primeiros 
estudos. Em 1955, foi aprovado no 
exame de admissão ao Ginásio Dio-
cesano, concluindo o curso ginasial 
em finais de 1958.

Em princípios do ano seguinte, 
transferiu-se para o Recife. Na capi-
tal pernambucana, perfez o curso se-
cundário no Colégio Padre Félix. Em 
seguida, aprovado no exame vesti-
bular (1962), ingressou na Faculdade 
de Filosofia da UFPE, diplomando-se 
aos 17 de dezembro de 1964.

Esforçado, buscando sua inde-
pendência financeira, Tarcísio Mei-
ra César antes mesmo de concluir 
seu curso superior, tornou-se pro-
fessor de Língua Portuguesa e Lite-
ratura, na Faculdade onde estudava, 
funções que desempenhou no perío-
do de 1963 a 1964, quando passou à 
condição de professor substituto da 
cadeira de Metodologia e Técnica de 
Pesquisa Social (1965). Mais tarde, foi 
assistente do Catedrático Pessoa de 
Morais (1968), com quem nutria for-
tes laços de amizade.

Inteligência precoce, “pautou 
toda a sua curta existência por uma 
dedicação exclusiva à cultura”. Em 
1964, iniciou sua militância no jorna-
lismo, atuando como repórter do Jor-
nal do Commercio (do Recife). No ano 
seguinte, tornou-se redator/repór-
ter especial do Diário de Pernambuco, 
passando a colaborar vários jornais 
e revista do país e do exterior.

Em 1965, no Instituto de Ciências 
do Homem da Faculdade de Filo-
sofia/UFPE, em Recife, fez seu cur-
so de Pós-Graduação. Nesse mesmo 
ano, tornou-se redator e editorialis-
ta do Diário da Noite, também edita-
do na capital pernambucana.

Espírito culto, amante da poesia e 
dotado de profundos conhecimentos 
sobre os clássicos universais, ainda 
em 1959, ao lado de 13 outros jovens 
poetas paraibanos, participou da co-
letânea Geração 59, editada em João 
Pessoa, pela Secretaria de Educação 
e Cultura, cuja manifestação artísti-
ca, constitui-se num “dos movimen-
tos fundamentais da moderna pro-
dução literária paraibana”.

No Recife, por todo o ano de 1968, 
foi Oficial de Gabinete da Casa Civil, 
no Governo Nilo Coelho. Em princí-
pios do ano seguinte, transferiu-se 
para o Rio de Janeiro, onde, através 
da Editora Leitura, publicou Poemas 
da Terra Estranha, seu primeiro livro, 
que foi posteriormente renegado, ex-
ceto, meia dúzia de poemas que fo-
ram republicados em Poemas Grotes-
cos e Outras Fantasias e O Espelho Em 
Que Terminaras. Esses livros “reúnem 
composições poéticas em que o espí-
rito da Geração 59 ainda se faz pre-
sente, com uso frequente do soneto, 
mas em que aparece uma nova preo-
cupação metopoética: coisa absurda 
é falar com a poesia / desnuda como 
o luar e bem mais bela; / como uma 
petulante caravela / sangrando ma-
res de melancolia”.

No Rio de Janeiro, onde residiu 
por alguns anos, Tarcísio Meira Cé-

sar foi assessor de im-
prensa da prefeitura 
daquela capital (1975-
1979), durante a ges-
tão do Dr. Marcos Ta-
moyo. Ali, foi repórter 
e redator de O Glo-
bo (1972), da Última 
Hora (1973), da Edito-
ra Abril; editor do Diá-
rio de Notícias (1976); 
redator da Coluna 
Nacional de Heron 
Domingues (1971); 
colaborador da Revis-
ta Leitura (1964-1975) 
e do Correio da Manhã 
(1970), tendo ainda 
atuado no Jornal Fala-
do Perspectiva (1971) e 
sido redator do Jornal 
do Rio, ambos levados 
ao ar através da TV 
Tupi, Canal 6.

Filósofo, ensaísta, jornalista e 
poeta, Tarcísio Meira César tinha 
em si ainda muito a oferecer. Mas, 
“os desígnios divinos determina-
ram que ele nos deixasse de manei-
ra prematura”. Mergulhado num 
estado de inibição pavloviana, Tar-
císio Meira César foi “um gênio que 
destruiu-se precocemente”, falecen-
do a 1º de janeiro de 1988, no Hospi-
tal Santa Lúcia, em Brasília (DF). Seu 
corpo, transladado para a cidade de 
Patos, foi sepultado no Cemitério São 
Miguel, no dia 3 seguinte.

Patrono da cadeira nº 9 do Insti-
tuto Histórico e Geográfico de Patos, 
em 1997, a Fundação Ernani Sátyro, 
enfeixou num único e valioso livro 
toda a sua produção poética, sob o 
título Poesia Reunida, volume que 
foi, então, largamente distribuído, 
e que, por sua vez, enriquece a bi-
bliografia paraibana. 

Num gesto valoroso e digno de 
registro, seus familiares doaram ao 
Instituto Histórico e Geográfico de 
Patos, todo o seu acervo cultural, 
composto por 1.263 livros, fotogra-
fias, cartas e documentos, que foi ri-
gorosamente catalogado e instalado 
em sala própria. Por força da Resolu-
ção nº 4, de 21 de junho de 2002, a Bi-
blioteca do IHGP passou a denomi-
nar-se Tarcísio Meira César.

n 

Fundação 
Ernani Sátyro 
fez a reunião, 
em um único 
livro, de toda 
a produção 
poética do 
patoense 
Tarcísio Meira 
César, sob o 
título ‘Poesia 
Reunida’

Foto: Reprodução

José Ozildo dos Santos

Em mais um capítulo do álbum visual, Yuri Gonzaga apresenta ‘Como Estás’

Vocalista d’Os Gonzagas 
lança música e videoclipe

Carreira solo

Do quarto para o banheiro, do ba-
nheiro para a cozinha, da cozinha para 
seus locais de estudo ou trabalho. O ri-
tual do “acordar” é quase unânime no 
mundo contemporâneo. Mas durante o 
isolamento social imposto pela pande-
mia, em meio a fragilidades emocionais 
e incertezas, muitos vivenciaram suas 
casas em tempo integral. São essas des-
cobertas de si e do lar que Yuri Gonza-
ga explora em mais um capítulo do ál-
bum visual Amador, o primeiro de sua 
carreira solo. O single e o clipe ‘Como Es-
tás’ chegam ao YouTube hoje.

“Esta é uma canção de minha au-
toria, feita no momento mais fechado 
da pandemia durante o ano de 2020. O 
título remete às perguntas que fazía-
mos uns aos outros, através de aplica-
tivos de mensagens ou pelas redes so-
ciais, e às respostas que cada um dava, 
à sua maneira, para falar se estava bem 
ou mal naquele momento”, explicou 
Yuri Gonzaga. “Durante esse período, 
eu estava sozinho em casa e podia ou-
vir minha voz ecoar pelos ambientes. 
Isso está refletido no cômodo escolhi-
do para o capítulo três, que é a sala de 
estar. Justamente por esse sentido da 
solidão, a canção tem instrumentação 

mais enxuta, apenas com escaleta, vio-
lão e pandeirola”, contou. 

‘Como Estás’ conta com um texto de 
Carlos Henrique, amigo e parceiro mu-
sical de Yuri que concebeu em conjun-
to a ideia de Amador. “Essa participa-
ção de Carlos simboliza uma rede de 
apoio formada por esses amigos que 
podemos contar e desabafar”.

Ao todo, o disco contará com seis 
faixas lançadas como capítulos audio-
visuais. Mais dois singles serão lança-
dos no mês de março. 

Com instrumentação enxuta, composição fala da solidão na quarentena

Foto: Ana Moraes/Divulgação
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YouTube do artista
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Convidado da edição, cantor, compositor, poeta e cordelista 
campinense Bodão Ferreira falará sobre o seu primeiro EP

EntrEvista

Artista paraibano debate 
música, poesia e cordel

Junto com o empoderamento sociopolítico, o 
tripé formado pela música, poesia e cordel servem 
de base para a obra do cantor, compositor, poeta 
e cordelista Bodão Ferreira. O artista paraibano 
é o convidado de mais uma edição do ‘Entrevista 
Funesc’, que vai ao ar hoje, a partir das 17h. Bo-
dão será entrevistado pelo jornalista Jãmarrí No-
gueira, ao vivo, no perfil oficial no Instagram da 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba (@funesc-
govpb). Posteriormente, o bate-papo virtual ficará 
salvo no IGTV da instituição, assim como aconte-
ce com outros entrevistados do projeto.

Durante a fase de isolamento social provoca-
da pela pandemia de Covid-19, Bodão foi um dos 
participantes da iniciativa ‘Meu Espaço PB’, rea-
lizado pela Funesc em suas redes sociais, a fim 
de divulgar e promover profissionais dos mais 
diversos segmentos artísticos, seja da música, li-
teratura, teatro, circo, audiovisual, cultura popu-
lar, dentre outros.

Bodão vai falar sobre sua trajetória artística e 
também sobre o entrelaçamento com a formação 
acadêmica na área de História. O cantor e compo-
sitor também falará sobre a gravação de seu pri-
meiro EP e mostrará algumas de suas canções au-
torais, a exemplo de ‘A procissão’, ’13 de maio pra 
quem?’, ‘Faz diferença sim’ e ‘Vai passar’.

Sobre o entrevistado
Matheus Ferreira da Silva, mais conhecido 

como Bodão Ferreira, é estudante da graduação 
de História pela Universidade Estadual da Paraí-
ba (UEPB) e militante do Movimento dos Peque-
nos Agricultores. Dedica-se também às atividades 
musicais e cordelistas. Ele é natural de Campina 
Grande, mas foi criado desde os três dias de nas-
cido na zona rural de Alagoa Nova, também no 
interior do estado.

Em 2014, Bodão Ferreira começou a compor os 
primeiros folhetos de cordel enquanto participava 
da Associação Cultural e Agrícola de Jovens Am-
bientalistas de Alagoa Nova (Acajaman). Além 
disso, no mesmo período, ele passou a tocar vio-
lão, e através disso passou a dar melodia aos seus 
versos voltados para a educação no campo, socio-
política e regionalismo.

Já nos anos de 2015 e 2016, passou a se apresen-
tar em eventos, barzinhos, escolas e feiras, tocan-
do, cantando e declamando.

Em 2019, entrou para o coletivo de composito-
res de Campina Grande e região, chamado Cole-
tivo Compor, no qual realizou apresentações no 
projeto ‘Noites Autorais’. Um ano depois, em de-
corrência da crise sanitária, a iniciativa migrou 
para o modelo remoto. No mesmo ano, Bodão lan-
çou a obra Alagoa Nova em cordel, uma coletânea 
de literatura de cordel composta por sete folhetos 
que contam a história do município.

Desde 2021, o artista encontra-se em João Pes-
soa, gravando o seu primeiro EP e vivenciando a 
produção e o movimento cultural da capital pa-
raibana. Ele integrou a programação via internet 
do projeto ‘Meu Espaço PB’, realizado pela Fun-
dação Espaço Cultural da Paraíba. Essa participa-
ção – batizada de Bodão: voz, violão e poesia – pode 
ser acessada no canal oficial da Fundação no You-
Tube (/funescpbgov).

O ‘Entrevista Funesc’ faz parte da série de 
ações da entidade, que tem disponibilizado atra-
vés da TV Funesc no YouTube, das redes sociais 
da Fundação e também através da Rádio Tabaja-
ra FM (105,5) shows, entrevistas, debates, repor-
tagens, performances e oficinas.

Da Redação

Amanhã, o cantor, compositor e 
sanfoneiro pernambucano Domin-
guinhos (1941-2013) completaria 80 
anos. Para homenageá-lo, hoje será 
lançado nas plataformas de strea-
ming a música ‘Olha Dominguinhos’ 
(Biscoito Fino), composta por André 
Trindade e gravada por Pedro Miran-
da e o grupo Forró da Gávea.

O single marca ainda a estreia do 
violonista e compositor André Trin-
dade na canção popular, também 
como letrista: formado em violão 
clássico pela UFRJ, ele só havia gra-
vado temas instrumentais.

A canção é um baião animado, 
ritmo nordestino presente na obra 
de Dominguinhos. Pedro Miranda 

tem levado o forró a vários locais do 
Rio de Janeiro, ao lado do grupo da 
Gávea, que conta com a zabumba 
de Durval Pereira, o baixo de Pedro 
Aune, o violão de Rafael dos Anjos e 
o acordeão de Bebe Kramer.

Hoje, Pedro Miranda e Forró da Gávea lançam ‘single’ inédito nas plataformas

Música faz homenagem 
ao cantor Dominguinhos

Forró

Da Redação
Foto: Lena Trindade/Divulgação

Pedro Miranda durante a gravação 
do baião composto na pandemia
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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 levam 
Eduardo (Gabriel Leone) a conhecer Mônica 
(Alice Braga) em uma festa. Uma curiosidade 
é despertada entre os dois e, apesar de não 

serem parecidos, eles se apaixonam perdida-
mente. 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 
Wilson) 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 SER-
CLA 3 (dub.): 17h40 - 20h10.

pânICo (Scream. EUA. Dir: Matt Bettinelli
-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 Stewart) 
passa o feriado do Natal com a família real 
em Norfolk, Reino Unido. Apesar das bebidas, 
brincadeiras e comidas em que sabe o roteiro, 
esse final de ano vai ser diferente. Após rumo-
res de traição, a princesa se vê em um impasse 
quando percebe que o seu casamento com o 
Príncipe Charles (Jack Farthing) não está dan-
do certo. Mesmo com os dois filhos, ela decide 
o deixar. CINÉPOLIS MANAÍRA 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 ‘Exorcismo Sagrado’, padre se permite ser possesso durante ritual que terá consequências

Através do QR Code 
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Artigo Luiz Otávio Linhares Renault
Especial para A União

Recentemente, a escritora Ma-
ria Helena Lira, com raízes fami-
liares no estado da Paraíba, lan-
çou o livro de contos intitulado 
A Livraria Branca, sob o selo da 
Quixote+Do Editoras Associa-
das. Autran Dourado dizia que 
literatura é linguagem carrega-
da de sentido. No livro de Maria 
Helena,  álem da linguagem com 
sentido, o leitor encontrará estó-
rias carregadas de sentimento, de 
sensações, de sabores, de olfatos, 
de tatos e de cores. São vários con-
tos, que fogem da lógica cotidiana 
e da racionalidade pura, por isso 
que nos fazem percorrer, por as-
sim dizer, a livraria colorida/flo-
rida da vida, levando-nos a pen-
sar sobre fatos que se escondem, 
corroem e escorrem, qual virgem 
e branca cal, dentro de nós.

Na leitura de cada conto não 
estamos sozinhos. A escritora nos 
guia, embora não nos ampare em 
todos os momentos. Em algumas 
passagens, ela nos deixa desam-
parados, órfãos de nós mesmos, 
como se fossemos uma espécie 
de segundo eu. Ela passeia pela 
dor sem permitir que o leitor so-
fra, embora o force a enxergar a 
vida como ela realmente é. O li-
vro abre-se, luz e tato, com o con-
to As Peras; e nos lembra que, em 
todos os lares, ocorrem episódios 
e fatos marcados pela dor. Subjaz 
a essa realidade nua e crua, uma 
mensagem que nos transmite a 
sensação da aspereza da fruta e 
da doçura existencial: “Ser sim-
ples e ainda assim existir. Existir 
como as peras na mesa”. Fruta, 
fruto e finitude, dor, mãos e as-
pereza dos sabores.

Para bem compreender os 
contos de Maria Helena, é pre-
ciso caminhar, silenciosamente e 
sem medo, sobre o livro, mergu-
lhar no interior branco das suas 
páginas, jogo de claros e escuros; 
é preciso percorrer os seus ca-
minhos e descaminhos, as suas 
cores e as suas dores, para, por 

exemplo, compreender o curio-
so e intrigante conto A Livraria 
Branca, em que: “Todos os livros 
brancos parecem ter sido escri-
tos na língua branca perdida 
da livraria encontrada, porque, 
quando se está no nível da pala-
vra, não existe o perigo de ma-
tar ou morrer”.

O livro transborda de frases 
poéticas, embora se trate de con-
tos. Drummond disse que “lutar 
contra a palavra é a luta mais vã”; 
enquanto Quintana acentua que 
o material do escritor “são as pa-
lavras, as misteriosas palavras”. 
Maria Helena enraíza-se, inté-
rieurement et sous la peau, em Cla-
rice Lispector, para quem “a pa-
lavra é o meu domínio sobre o 
mundo”. Com a autora aprende-
se que, em certas circunstâncias, 
é preciso morrer por dentro para 
renascer por fora; assim como 
também é preciso morrer por 
fora para renascer por dentro.

Vários contos falam de nossos 
desejos inconfessáveis, e nos en-
sinam que não devemos temê-los. 
Eis um deles: “nada é carnal”, em-
bora alguns contos nos mostrem 
que a carne nos alimenta, inclu-
sive nos desejos “proibidos”, mu-
lheres e homens. Esse jogo de 
contrastes, sem paradoxos explí-
citos, cria um conflito entre “ser 
ou não ser” feliz. 

O livro de contos A Livraria 
Branca, de Maria Helena Lira, fi-
nalmente organizado e delicada-
mente ornado, desenhos e fotos, 
impresso em papel pólen bold 
90g, é surpreendente, belo por 
fora e por dentro, profundo, agri-
doce, de uma brancura branda e 
pura, de cores fortes e alucinan-
tes, além de elegantemente bem 
escrito. Estilo literário especial, 
dada a dificuldade, já que não 
pode ser extenso – o conto pos-
sui uma estrutura fechada sobre 
si própria, com um determinado 
ápice, sem a escora de elementos 
adjacentes; a força da narrativa há 

de nascer de seu próprio interior, 
dominando-o e arrastando-o do 
início ao fim em sopro único. O 
conto deve, ainda, ser escrito de 
forma concisa, em linguagem en-
xuta e densa. “Buracos dos relâm-
pagos”; “um querer a si mesma”, 
“um saber da maleabilidade das 
palavras e da transformação dos 
seres como essência da vida”, são 
algumas das muitas desafiadoras 
e elegantes metáforas que desfi-
lam e desfiam compassadamen-
te as páginas do livro, mexendo 
com o nosso interior e nos jogan-
do no chão, nocauteados por ver-
dades que muitas vezes não que-
remos ver, mas que a autora nos 
faz enxergar. Alguma(s) perso-
nagem(s), às vezes, se parecem 
conosco; outras não – isso pou-
co importa.

Somos desfolhados pela nar-
rativa envolvedora, com a rebel-
dia das personagens que todos 
gostaríamos de ser, pelo menos 
em determinados momentos de 
nossas vidas. Relevantes são o 
sentido e o sentimento de cada 
conto, que nos arrastam para um 
mundo encantador de palavras, 
de frases que fraturam a comodi-
dade das ralações pessoais. “Na-
quela noite, nós a olhamos pela 
última vez: banhada pela lua, 
derramando seu rosa noturno em 
profundo recolhimento”; “Todos 
os horários foram trocados, en-
contros mudados, e é impossível 
descobrir o número de desencon-
tros ocasionados pela mudança 
no relógio do crepúsculo”. 

Esses são apenas pouquíssi-
mos lampejos poéticos encontra-
dos neste livro, composto por 14 
contos, que se caracterizam pela 
consistência formal e mágica de 
um Murilo Rubião, pela essência 
de um Dalton Trevisan, e por um 
beiral de estrelas (imagem encon-
trada no conto A Livraria Branca) 
de uma Clarice Lispector, com pi-
tadas “da loucura” de um Baude-
laire. Tudo isso sem falar de uma 

narrativa absurda à la Camus e 
de um arrepio, aqui e acolá, do 
existencialismo Sartreano. 

Ao ler este precioso livro, ines-
peradamente, reencontrei-me 
com parte de meu passado (anti-
go eu), trazendo à tona algumas 
lembranças: o Suplemento Literá-
rio do Minas Gerais; a Revista Lite-
rária da UFMG (infelizmente ex-
tintos), essa idealizada por Luiz 
Vilela e Luís Gonzaga Vieira, di-
rigida pelo Prof. Plínio Carneiro, 
da qual tive a honra de participar, 
quando estudante da UFMG. Re-
visitei algumas daquelas publica-
ções e me vi no passado, quando 
sonhava em um dia ser escritor. 
Fiz-me em juventude, relendo es-
critores mineiros, como Humber-
to Werneck, Adão Ventura, Jai-
me Prado Gouvea, Lúcia Castelo 
Branco, Sandra Lyon, Luiz Fer-
nando de Souza Emediato, Antô-
nio Barreto, Libério Neves. 

O livro de Maria Helena Lira 
possui um estonteante, inigua-
lável e elevado valor literário 
(daqueles que a gente gostaria 
de ter escrito): é completo e re-
pousa, céus e mares agitados, 
dentro de suas páginas cober-
tas por uma espuma branca e 
serena da alma de quem em go-
mos da sua vida, aparentemen-
te, sofreu. Mas haverá alguém 
que não sofra ou tenha sofrido? 
A dor, querendo ou não, vive, 
em certa medida, dentro de to-
dos nós. O sofrimento nos ama-
durece e também nos faz valori-
zar a vida em todos os sentidos, 
material e sentimentalmente.

Ao entrar em A Livraria Bran-
ca, não se sai de lá a mesma pes-
soa. Doer e sangrar, por fora e por 
dentro, talvez seja uma resposta 
para as nossas vidas, cheias ou 
vazias de nada. Quem gosta de 
boa literatura, não deve perder a 
oportunidade de ler esse precio-
so livro. Que venham novos li-
vros “do beiral de estrelas” da es-
critora Maria Helena Lira.

‘A Livraria Branca’, da escritora Maria Helena Lira

Imagem: Divulgação

Obra da Quixote+Do Editoras 
Associadas reúne 14 contos

Foto: Instagram

Escritora mineira Maria Helena 
Lira tem suas raízes na Paraíba

Neste final de semana, sobem ao palco do centro cultural nomes como Val Donato, Gatunas e Trem das Onze

Espaço Mundo tem rock, samba e jazz
Centro HistóriCo

Neste fim de semana, a diver-
sidade musical protagoniza a pro-
gramação do Centro Cultural Es-
paço Mundo, no Centro Histórico 
de João Pessoa, trazendo atrações 
como a banda de rock Gatunas 
com participação do grupo Sinta 
A Liga, o tradicional samba com 
o grupo Trem das Onze e a Para- 
hyba Ska Jazz com participação da 
roqueira Val Donato.

Hoje, às 19h, as mulheres co-
mandam o palco do Espaço Mun-
do: mistura de rock, MPB, rap e mú-
sica negra, a DJ Acarajow e a banda 
Gatunas com participações do rap 
da Sinta A Liga Crew e Liriel, mos-
tram a força do talento feminino. O 
couvert artístico é de R$ 10.

A banda Gatunas surgiu em 
2017 na capital paraibana e tem 
como objetivo principal a luta pelo 
protagonismo feminino no meio 
musical, tanto nos palcos quanto 
na produção em estúdio. Seguin-
do uma trajetória assídua de apre-
sentações em shows e festivais im-
portantes, o grupo lançou de forma 
independente três singles em 2019 
e seu primeiro EP, Gata de Rua, em 
2020. Esse último ganhou em 2021 
o Prêmio Dynamite de Música In-
dependente na categoria Melhor 
Lançamento MPB. Atualmente, a 
banda é formada por Ruanna Gon-
çalves (vocal e guitarra), Morga-

na Morais (vocal e contrabaixo) e 
Marcondes Orange (bateria). Jun-
to ao músico Pedro Regada (tecla-
dos e synths) e ao produtor musical 
Nildo Gonzalez, as Gatunas esta-
rão finalizando seu segundo dis-
co, Meu Corpo, Minhas Regras, pre-
visto para este ano.

Já amanhã, o tradicional samba 
encabeçado pelo grupo Trem das 
Onze acontecerá a partir das 15h, 
com lugares reservados através do 
site Sympa (sympla.com.br/espaco-
mundo). Os convidados especiais 
desta vez são Ana Regina Limeira 
– que fazia parte do grupo em sua 
primeira formação e hoje tem car-
reira solo – e Toni Silva, do grupo 
Tracundum.

‘Jazz no Espaço’
Por fim, no próximo domingo 

(dia 13), a partir das 18h, acontece 
mais uma edição do projeto ‘Jazz 
no Espaço’, dessa vez com uma pe-
gada bem diferente das anteriores 
com o grupo Parahyba Ska Jazz 
Foundation. A apresentação tem 
ainda a participação de Val Do-
nato cantando Bob Marley, proje-
to que a roqueira já desenvolve há 
um tempo com alguns dos músi-
cos da mesma banda. O couvert ar-
tístico custará R$ 15.

Criada em 2014, a banda Para- 
hyba Ska Jazz Foundation surge 
através da busca por fazer algo dife-
rente, bebendo da fonte jamaicana 

do Ska e da essência do jazz. Com 
um naipe de metais cheio de frases 
fortes e uma cozinha consistente e 
marcante, o grupo instrumental se 
destaca também pelos improvisos 
que permeiam as músicas. Em seu 
repertório estão músicas autorais e 
grandes clássicos, sempre realizan-
do uma mistura dos ritmos jamai-
canos e nordestinos.

O Espaço Mundo está locali-
zado no Casarão 53 da Praça An-
tenor Navarro, no bairro do Va-
radouro. Atualmente funciona de 
sexta-feira a domingo, das 17h às 
0h, com capacidade para 80 pessoas 
e seguindo rigorosamente todos os 
protocolos sanitários necessários 
para contenção da pandemia de Co-
vid-19. No local ainda está aconte-
cendo a exposição de dois artistas 
visuais paraibanos: Rafael Passos 
e Lola Pinto.
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No próximo 
domingo, 
Parahyba 
Ska Jazz 
contará com 
participação 
de Val 
Donato (foto) 
cantando 
Bob Marley

Da Redação

(Desembargador do TRT/3ª Região, 
ex-Professor das Faculdades de Direito 
de Pouso Alegre, Milton Campos, PUC 

Minas e UFMG)
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A Medida Provisória 
303 do Governo do Esta-
do da Paraíba, de 21 de ja-
neiro de 2022, que trata do 
reajuste do funcionalismo 
público estadual, está tra-
mitando em caráter de ur-
gência nas comissões da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba. A previsão do de-
putado Hervázio Bezerra 
(PSB) é que ela vá a plená-
rio da Casa Epitácio Pes-
soa para ser referendada 
na próxima terça-feira.

“A Medida Provisória 
já está tramitando de for-
ma emergencial na Casa e 
creio que na próxima ter-
ça-feira iremos referendar 
esse reajuste do funciona-

lismo público, magistério 
e também das forças de se-
gurança da Paraíba. Como 
não tivemos mais sessões 
desde  quarta-feira, creio 
que será o primeiro docu-
mento da pauta a ser apre-
ciado no retorno dos traba-
lhos na  próxima semana”, 
explicou Hervázio.   

De acordo com a MP 303, 
o vencimento mínimo para 
os servidores públicos será 
de R$ 1.212 a partir de pri-
meiro de janeiro de 2022. 
Neste mesmo documen-
to fica determinado que o 
menor valor para hora ex-
tra ou excedente será de R$ 
12,00 quando exercidas nas 
segundas, terças, quartas 
ou quintas-feiras. Na sex-
ta-feira, sábado e domin-
go, esse valor sobe para R$ 

16,56 como menor valor a 
ser pago pela hora extra ou 
excedente.

A mesma MP 303 tam-
bém trata do reajuste para 
as categorias das forças de 
segurança pública e do ma-
gistério paraibano. Para os 
professores paraibanos o 
Governo do Estado reajus-
tou os vencimentos da clas-
se em 31,3%, e vigorando já 
a partir de primeiro de ja-
neiro de 2022. Com isso, o 
governador está garantin-
do aos dirigentes das enti-
dades da categoria elevar 
ainda este índice caso so-
fra qualquer alteração na-
cional.

“A sensibilidade do go-
vernador João Azevêdo 
com essas categorias é um 
marco nos últimos gover-

nos da Paraíba. Os poli-
ciais tiveram ganhos subs-
tanciais e benefícios reais, 
como a diminuição do tem-
po para promoções e as-
censões dos praças milita-
res e bombeiros militares. 
Já o nosso magistério tam-
bém teve um reajuste de 
impacto, mais de 30%. É 
pra comemorar”, frisou o 
deputado. 

Outros benefícios 
A Medida Provisória, 

além de reajustar os salá-
rios dos servidores públi-
cos estaduais em 10%, mes-
mo índice concedido aos 
policiais militares, civis e 
penais. As forças de segu-
rança também terão incor-
porados aos seus salários o 
valor da Bolsa de Desem-

penho em 100%, sendo 20% 
de imediato e o restante 
implantados em 48 meses. 
Os aposentados e pensio-
nistas, que ficavam de fora 
em reajustes de anos ante-
riores, também terão direi-
to ao mesmo índice do pes-
soal da ativa.

Com esse aumento im-
plantado já nos contrache-
ques do mês de janeiro, o 
impacto anual na folha de 
pagamento do Estado será 
de R$ 840 milhões, sendo 
R$ 253 milhões só com as 
forças de segurança. 

“Este é um esforço enor-
me que estamos fazendo 
para valorizar cada vez 
mais nosso servidor, mes-
mo com a grave crise finan-
ceira que se abate no país. 
Só para se ter uma ideia, 

tem estados que não pude-
ram ainda colocar em dia 
seus salários e o Governo 
Federal anuncia que vai 
dar zero de reajuste para os 
servidores públicos de um 
modo geral. Além de pro-
movermos mais de 20 con-
cursos e seleções públicas 
e criando PCCR de algu-
mas categorias em menos 
de três anos de governo, 
agora estamos reajustan-
do em 10 por cento os ven-
cimentos dos servidores, 
incluindo os aposentados 
que eram sempre esque-
cidos anteriormente. Tam-
bém aumentamos plantões 
e gratificações específicas 
de categorias que há anos 
reivindicavam tais benefí-
cios”, acrescentou o gover-
nador João Azevêdo.

Medida Provisória tramita com urgência nas comissões e será o primeiro documento da pauta na próxima semana

MP salarial vai a plenário terça-feira
reajuste dos servidores

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

Diretores da 
OAB-PB e da 

Justiça Federal 
na Paraíba 

conversam sobre 
o fortalecimento 

das relações entre 
as instituições 

para facilitar o 
entendimento  em 

busca do Direito

A Justiça Federal na Pa-
raíba (JFPB) recebeu, on-
tem), a visita de uma co-
mitiva da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Sec-
cional Paraíba (OAB-PB). O 
encontro, que aconteceu na 
sede da JFPB, em João Pes-
soa, teve o objetivo de for-
talecer o diálogo entre as 
duas instituições. 

Estiveram presentes, na 
reunião, os juízes federais 
Manuel Maia de Vascon-
celos (diretor do foro), Sér-
gio Murilo (vice-diretor do 
Foro) e Bruno Teixeira de 
Paiva (2ª Vara Federal). Re-
presentando a Ordem dos 
Advogados do Brasil, esti-
veram o presidente da Sec-
cional Paraíba, Harisson 
Targino, além da vice-pre-
sidente, Rafaella Brandão; o 
secretário-geral da institui-
ção, Rodrigo Farias, e a se-
cretária-geral adjunta, La-
rissa Bonates.

Na ocasião, Harisson 
Targino, eleito para a co-
mandar a OAB-PB no 

triênio 2022-2024, abriu a 
conversa, enfatizando a 
disposição da Ordem em 
estabelecer um diálogo 
frequente, “como já tem 
acontecido, de modo que 
possamos até evitar, even-
tualmente, algum ruído”. O 
presidente da OAB acres-
centou que a marca da ins-
tituição é “buscar solucio-
nar as questões, alguns 
eventuais desajustes, de 
forma consensual, e assim 
somar ao esforço da Justi-
ça Federal - no sentido de 
valorizá-la, de forma res-
peitosa”.

Para Harrison Targino, 
“quando há compreensão 
dos papéis de cada ente, 
dos advogados, dos juízes, 
do Ministério Público, é 
possível viver melhor”. Ele 
finalizou registrando que 
com a Justiça Federal na 
Paraíba, em regra, a OAB 
não tem enfrentado pro-
blemas de comunicação.  
Ainda durante o encon-
tro, o juiz federal Manuel 

Maia de Vasconcelos, dire-
tor do Foro, ressaltou a ale-
gria em receber amigos de 
uma instituição do porte 
da OAB. “Minha primeira 
atuação profissional foi na 
OAB, então é uma satisfa-
ção estar aqui, com o presi-
dente da Ordem”. O diretor 
do Foro também reiterou 
que é do interesse da Justi-
ça esse diálogo com as ins-
tituições. 

“Sabemos que é preci-
so, se a gente discordar, sa-
ber o motivo, sendo sempre 
jogo aberto, tendo trans-
parência. Estamos sempre 
abertos a conversar”, fri-
sou, ao concluir que todos 
têm o mesmo objetivo. “A 
OAB quer que seja prestado 
o melhor serviço jurisdicio-
nal e a Justiça quer prestar 
o melhor serviço. A gente 
pode discordar dos cami-
nhos, mas a gente concor-
da com o fim, e isso é im-
portante”, finalizou o juiz 
federal Manuel Maia de 
Vasconcelos.

Nova diretoria da OAB-PB vai à 
Justiça Federal fortalecer diálogo

sem ruídos

Foto: Ascom/JFPB
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O novo Plano Diretor de 
João Pessoa entrou na ter-
ceira das cinco etapas pre-
vistas para sua elaboração. 
Nesta fase estão sendo de-
finidas as diretrizes para o 
reordenamento territorial, 
os instrumentos urbanísti-
cos e as estratégias que vão 
conduzir a revisão do docu-
mento realizada pela Prefei-
tura. Os avanços e propos-
tas para um planejamento 
ordenado e o crescimento 
democrático da cidade fo-
ram apresentados ao prefei-
to Cícero Lucena.

“Esse é o esforço, o traba-
lho, a dedicação e o compro-
misso que nós temos com 
a cidade. João Pessoa cada 
vez mais tem demonstra-
do sua qualidade de vida e 
isso tem atraído mais mo-
radores. Então, cabe a nós 

pensar ainda mais longe do 
que inicialmente estava sen-
do pensado. Se antes a gen-
te dizia que era preparar 
João Pessoa para 1 milhão, 
agora nós queremos prepa-
rar para um 1,5 milhão ou 
mais, por isso é necessário 
que ela seja pensada para o 
futuro, para a frente e, con-
sequentemente, adotadas as 
medidas compatíveis com o 
momento, com as necessida-
des. A gente está provocan-
do desafios e eles estão sen-
do alcançados”, destacou o 
prefeito.  

Vencido desde 2018, o 
Plano Diretor é o principal 
instrumento de ordenamen-
to de uma cidade. Come-
çou a ser debatido em ju-
nho de 2021. Desde então já 
foram realizados encontros 
técnicos setoriais com re-

presentantes de entidades e 
conselhos profissionais, ins-
tituições acadêmicas e Mi-
nistério Público Estadual, 
além de reuniões comuni-
tárias com representantes 
das 14 regionais comunitá-
rias do município. Tudo de 
forma transparente e cole-
tiva. Ainda no primeiro se-
mestre, o novo Plano Di-
retor de João Pessoa deve 
ser encaminhado à Câma-
ra Municipal.

“Conseguimos com mui-
to carinho, afinco e traba-
lho das equipes envolvidas 
da Prefeitura e do consórcio 
para que no final de maio, 
no máximo início de junho, 
já possa ser levado aos ve-
readores para apreciação fi-
nal na Câmara Municipal. É 
um plano robusto, de quali-
dade, onde a gente não pen-

sa só a legalidade dele que 
é os próximos dez anos, e 
sim uma João Pessoa para os 
próximos 30 anos”, garantiu 
o secretário municipal de 
Planejamento, José William.

A recuperação do Centro 
Histórico e o investimento 
nas áreas menos adensadas 
da cidade fazem parte do 

projeto. Na prática, signifi-
ca a criação de novas centra-
lidades conforme explicou 
Gustavo Taniguchi, repre-
sentante do Consórcio res-
ponsável pela elaboração do 
novo Plano Diretor. “Que-
remos estruturar eixos de 
desenvolvimento que são 
concomitantes aos eixos de 
transporte coletivo e criar 
novas centralidades para 
diminuir os deslocamentos 
da população que depen-
dem de serviços que hoje 
estão na área central ou no 
setor histórico. Diminuin-
do esses deslocamentos, fica 
muito mais econômico para 
a cidade e para as pessoas”, 
concluiu.

O Plano Diretor integra o 
Programa João Pessoa Sus-
tentável, cujo objetivo é pro-
mover o desenvolvimento 

social, econômico e ambien-
tal da cidade por meio da re-
dução das desigualdades, 
da modernização dos ins-
trumentos de planejamen-
to urbano, da prestação de 
serviços e da administração 
pública e fiscal. 

Antônio Elizeu, coor-
denador-geral da Unida-
de que executa o progra-
ma, comemorou. “Estamos 
prestes a entregar para a ci-
dade este novo projeto que 
vai melhorar a vida de to-
dos. O Plano seria entre-
gue no fim do ano e vai ser 
antecipado. Isso mostra um 
trabalho sério que envolveu 
toda a população, todas as 
entidades e que estamos 
no caminho certo. Para se 
ver o futuro tem que pla-
nejar e isto está sendo fei-
to”, afirmou.

Referência
O Plano Diretor 

é o principal 
instrumento de 
ordenamento de 

uma cidade

Foto: Secom-JP

Avanços e propostas para planejamento ordenado e crescimento foram apresentados ao prefeito Cícero Lucena

Capital com 1,5 milhão de habitantes
plano diretor

Acessos ao Portal da Transparência de João Pessoa crescem 24% em janeiro
O Portal da Transpa-

rência Pública da Prefei-
tura de João Pessoa regis-
trou um crescimento de 
24,03% na quantidade de 
acessos mensais em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. Em janeiro deste 
ano, o site registrou 34.471 
mil acessos. Já em 2020, fo-
ram registrados 27.793 mil 
acessos. Para ter acesso ao 
Portal da Transparência, 
basta acessar: transparen-

cia.joaopessoa.pb.gov.br/. 
A página mais visitada pe-
los usuários, em 2021, foi 
Folha de Pagamento, segui-
da das páginas Painel da 
Vacinação contra Covid-19 
e Licitações. Os dados são 
da Secretaria Executiva da 
Transparência Pública (Se-
tramp). 

De acordo com a técni-
ca municipal de Controle 
Interno, Juliana Vaz, o au-
mento no número de aces-

sos ao Portal da Transpa-
rência a cada ano mostra 
que o cidadão está cada vez 
mais interessado em acom-
panhar as ações realizadas 
pela prefeitura. “O acesso à 
informação, que é um dever 
da administração pública 
e um direito fundamental 
do cidadão, é indispensável 
para o exercício do contro-
le social. A população está 
cada vez mais engajada e 
discutindo sobre os proces-

sos econômicos, políticos e 
sociais”, avaliou.

Juliana Vaz ressaltou 
ainda que o Portal da Trans-
parência é uma importante 
ferramenta de transparên-
cia ativa. “Temos traba-
lhado, com a colaboração 
essencial dos órgãos e se-
cretarias do município, de 
maneira perene para pu-
blicizar as informações da 
gestão de forma hábil e 
competente. O portal está 

em constante processo de 
aperfeiçoamento, através 
do aumento significativo do 
conteúdo e do nível de deta-
lhamento das informações 
e da inserção de novas fun-
cionalidades”, completou.

 
Portal
O Portal da Transpa-

rência é um ambiente vir-
tual onde a população pode 
acompanhar a execução de 
obras, serviços e convênios. 

Através da plataforma, tam-
bém é possível verificar des-
pesas, receitas, editais e lici-
tações. No portal, o cidadão 
tem acesso a diversos ser-
viços, como os beneficiá-
rios do Auxílio Brasil, Painel 
Ouvidoria, além de dados 
sobre a vacinação contra 
Covid-19, entre outras ati-
vidades. O cidadão ainda 
conta com a ferramenta que 
possibilita o acesso a defi-
cientes visuais, a VLibras.

A Secretaria de Mulher 
da União Nacional dos Le-
gisladores e Legislativos Es-
taduais (Unale) escolheu a 
deputada estadual Camila 
Toscano (PSDB) para repre-
sentar o Estado como vice
-presidente de Assuntos Po-
líticos, para a gestão 2022.

Camila se destacou na-
cionalmente por colaborar 
com a formulação de políti-
cas públicas para a popula-
ção feminina. Segundo ela, 
este ano o debate irá priori-
zar a violência política con-
tra mulheres. 

Segundo uma pesquisa 
realizada pelo jornal O Glo-

bo,  80,8% das deputadas fe-
derais e senadoras sofreram 
algum tipo de violência po-
lítica de gênero durante o 
exercício do mandato. Entre 
elas, 54,8% entendem que fo-
ram violentadas dentro do 
próprio Parlamento.

A deputada lembrou que 
quer sugerir para as demais 
casas legislativas a apresen-
tação de projetos no mol-
des da Lei nº 1.2021/21, de 
sua autoria, que cria o Esta-
tuto da Mulher Parlamen-
tar e Ocupante de Cargo ou 
Emprego Público no âmbi-
to do estado da Paraíba. A 
matéria tem o objetivo de 

criar mecanismos de pre-
venção, cuidados e respon-
sabilização contra atos in-
dividuais ou coletivos de 
assédio e qualquer outra 
forma de violência política 
contra as mulheres, incluin-
do o exercício pleno de seus 
direitos dentro dos partidos 
políticos. 

“É necessário reconhe-
cer a violência contra as 
mulheres na política como 
um evento real e grave, que 
gera inúmeras consequên-
cias para a representação 
política, fragilizando dire-
tamente a nossa democra-
cia”, disse.

A Prefeitura de Sole-
dade vai conceder o rea-
juste de 34% aos profes-
sores da Rede Municipal 
de Ensino, cumprindo o 
piso do magistério. O co-
municado foi feito pelo 
prefeito da cidade, Geral-
do Moura Ramos (PP). O 
pagamento será feito com 
o valor retroativo ao mês 
de janeiro.  

O anúncio foi feito du-
rante a abertura da XV 
Jornada Pedagógica, mo-
mento de encontro dos do-
centes que antecede o re-
torno às aulas na cidade, 
previstas para 14 de fe-

vereiro. O prefeito desta-
cou ainda a importância 
de valorizar os professo-
res através de um salário 
mais justo. “Cumprimos 
todas as leis e vamos con-
tinuar cumprindo. Sole-
dade tem avançado quan-
do se fala em políticas de 
respeito ao professor e isso 
reforça nosso compromis-
so”, apontou o gestor. 

Segundo a prefeitu-
ra, em novembro do ano 
passado, Soledade edi-
tou um decreto que es-
tabeleceu um pagamento 
de R$ 4 mil para profes-
sores. A gratificação foi 

para apoiar a aquisição e 
manutenção de equipa-
mentos tecnológicos ne-
cessários para as ativida-
des dos docentes durante 
a pandemia da Covid-19.

 
Reajuste
O Governo Federal 

sancionou o novo valor do 
piso salarial para profes-
sores da rede pública de 
educação básica, saindo 
de R$ 2.866 para R$ 3.845. 
Serão beneficiados profis-
sionais com formação em 
magistério em nível mé-
dio, com carga horária de 
40 horas semanais.   

Deputada vai representar a PB na 
Secretaria Nacional de Mulher

Prefeitura aumenta salário e 
pagará piso aos professores

violência política em soledade

Técnicos da prefeitura de João Pessoa se reuniram com Cícero Lucena e apresentaram os avanços que serão propostos no Plano Diretor, que vai preparar a capital para um crescimento democrático
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O Congresso aprovou 
uma Medida Provisória que 
obriga os planos de saúde a 
cobrirem o uso de medica-
mentos oral e domiciliar con-
tra o câncer, com prescrição 
médica e registro na Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). Após sofrer 
alterações no Senado, a MP 
passou por uma nova vota-
ção na Câmara ontem e ago-
ra vai a sanção.

Nesta semana, o Congres-
so Nacional manteve o veto 
do presidente Jair Bolsonaro a 
um projeto no mesmo sentido, 
mas que dava um prazo me-
nor para os planos de saúde 
oferecerem os medicamentos 
após a solicitação do paciente.

Ao defender a manuten-
ção do veto, o governo usou 
como argumento o fato de ter 
editado a MP. No entanto, o 
trecho que trata dos remédios 
contra o câncer não estava na 
medida enviada por Bolsona-
ro e foi incluído na Câmara.

Pelo texto aprovado, os 
planos de saúde deverão ofe-
recer remédios antineoplá-
sicos orais, usados no trata-
mento contra o câncer, em 
até 10 dias após a prescrição 
médica. A Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) 
terá 120 dias, prazo prorro-
gável por mais 60 dias, para 
concluir um processo admi-
nistrativo e atualizar o rol de 
procedimentos que se encai-
xam nessa cobertura.

Para outros medicamen-

tos, o prazo será maior, de 180 
dias, prorrogáveis por mais 
90, conforme alteração pro-
movida pelo parecer do Sena-
do e mantida hoje pela Câma-
ra. Alguns partidos tentaram 
derrubar essa emenda dos se-
nadores, mas não angariaram 
votos suficientes. “Na práti-
ca, isso significa mais tempo, 
mais demora para que os pa-
cientes possam ter acesso aos 
tratamentos”, criticou a líder 
do PSOL na Câmara, deputa-
da Sâmia Bomfim (SP).

A única alteração do Se-
nado rejeitada pela Câmara 
foi a que proibia reajustes dos 
planos de saúde fora dos pra-
zos definidos em lei. “A mu-
dança é desnecessária, já que 
o reajuste por aumento de 
custos só pode ser realizado 
uma vez por ano”, disse a re-
latora, deputada Silvia Cris-
tina (PDT-RO), que recomen-
dou a rejeição da emenda.

A favor da emenda do 
Senado que foi derrubada, 
o líder do PT na Câmara, 
Reginaldo Lopes (MG), ar-
gumentou que pode haver au-
mento dos planos de saúde.

Na quarta-feira(9), o mi-
nistro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, defendeu a versão 
aprovada na Câmara. “Cria 
um processo próprio de in-
clusão de novas tecnologias 
seguindo um prazo racional 
para que não tenhamos uma 
incorporação prematura de 
determinadas tecnologias ou 
medicamentos nem também 
se arraste uma década para se 
introduzir um medicamento 
no sistema de saúde privado”, 
disse o ministro.

Após sofrer alterações no Senado, a MP passou por uma nova votação na Câmara ontem e agora vai a sanção

Planos de saúde vão cobrir remédios
Decisão Do congresso

n 

A única 
alteração 
do Senado 
rejeitada pela 
Câmara foi a 
que proibia 
reajustes dos 
planos de 
saúde fora 
dos prazos 
definidos 
em lei

Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Izael Pereira, Iander Porcella e 
Daniel Weterman 
Agência Estado

Com a decisão do Congresso, os planos de saúde devem oferecer remédios antineoplásicos orais para tratar o câncer

operação lava jato

Supremo rejeita denúncia contra Lira

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) formou maioria 
nessa quinta-feira, 10, para 
rejeitar uma denúncia de cor-
rupção oferecida pela Lava 
Jato contra o presidente da 
Câmara dos Deputados, Ar-
thur Lira (PP-AL), na inves-
tigação de supostas propinas 
pagas ao Partido Progressis-
ta, caso que ficou conhecido 
como ‘Quadrilhão do PP’.

O julgamento está sendo 
travado no plenário virtual, 
plataforma que permite aos 
ministros analisarem os pro-
cessos e incluírem os votos 
no sistema sem necessidade 

de reunião presencial ou por 
videoconferência. Até o mo-
mento, o placar é de 7 a 0.

O colegiado seguiu o en-
tendimento do ministro Ed-
son Fachin, relator do proces-
so, para quem as acusações 
imputadas a Lira não ficaram 
comprovadas.

“É firme o posicionamen-
to desta Suprema Corte pela 
inviabilidade formal de de-
núncia que não descreva mi-
nimamente a conduta atribuí-
da ao denunciado. Isso não 
significa que o repasse inde-
vido não tenha ocorrido em 
favor de algum líder partidá-
rio, mas diz com a ausência de 
descrição adequada das ações 
supostamente ilícitas pratica-

das”, diz um trecho do voto 
de Fachin.

O processo foi marcado 
por um recuo da própria Pro-
curadoria-Geral da República 
(PGR) sobre o oferecimento 
da denúncia. Em um primei-
ro momento, a subprocura-
dora-geral da República Lin-
dôra Araújo considerou haver 
um conjunto de ‘provas que 
se somam, completam-se e 
formam um todo firme’ para 
embasar a denúncia contra 
Lira, pelo recebimento de 
R$ 1,5 milhão da construto-
ra Queiroz Galvão no ano de 
2012. Os valores, aponta a de-
núncia, teriam sido retirados 
de uma ‘caixa de propinas’ 
mantida pela empreiteira em 

favor do Partido Progressista.
Quase quatro meses de-

pois, a PGR se manifestou 
em sentido oposto e pediu 
para excluir o deputado da 
denúncia. Em uma segunda 
avaliação após ouvir a defesa 
do parlamentar, Lindôra con-
siderou ‘frágil’ o conjunto de 
provas contra Lira. Apesar da 
mudança de posicionamen-
to, Fachin manteve o proces-
so em pauta, sob argumento 
de o Ministério Público não 
pode desistir da ação penal.

Até o momento, o mi-
nistro foi acompanhado por 
Alexandre de Moraes, Rosa 
Weber, Dias Toffoli, Ricardo 
Lewandowski, Cármen Lú-
cia e Gilmar Mendes.

Rayssa Motta 
Agência Estado

programa habitacional

Câmara aprova MP que vai 
garantir casas para policiais

A Câmara dos Deputa-
dos concluiu ontem  a votação 
da Medida Provisória (MP) 
1070/21 que permite o uso de 
recursos do Fundo Nacional 
de Segurança Pública (FNSP) 
para subsidiar casa própria a 
profissionais da área com re-
muneração bruta de até R$ 7 
mil. O texto-base da MP foi 
aprovado na noite de quar-
ta-feira (9). Ontem, os depu-
tados votaram os destaques 
com mudanças no texto, mas 
nenhum foi aprovado. A pro-
posta agora segue para análise 
do Senado e tem que ser vota-
da até o dia 21 de fevereiro ou 
perderá a validade.

A MP cria o Programa Na-
cional de Apoio à Aquisição de 
Habitação para Profissionais 
da Segurança Pública (Habite 
Seguro) que concede uma sub-
venção financeira aos profis-
sionais de segurança que não 
possuem imóvel ou financia-
mento em seu nome. O limite 
do imóvel a ser financiado será 
de R$ 300 mil e o subsídio va-
ria conforme a faixa de renda.

O programa, que será geri-
do pelo Ministério da Justiça e 
Segurança Pública com a par-
ticipação da Caixa Econômica 
Federal, também prevê condi-
ções diferenciadas de crédito 

imobiliário para os profissio-
nais da área.

O texto diz que poderão 
acessar o programa os profis-
sionais ativos, da reserva, re-
formados ou aposentados, das 
carreiras de policial civil, mi-
litar, federal, rodoviário fede-
ral, penal, bombeiros, agentes 
penitenciários, peritos e guar-
das municipais.

Cônjuges e dependentes de 
profissional que tiver falecido 
em razão do exercício do cargo 
também poderão contar com 
as mesmas condições oferta-
das aos beneficiários.

A MP prevê ainda que ou-
tras categorias de servidores 
concursados, como agentes so-
cioeducativos, agentes de trân-
sito e policiais legislativos, po-
derão contar com as condições 
especiais ofertadas pelos agen-
tes financeiros, mas não pode-
rão receber o subsídio.

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

cpi Da coviD

Senadores cobram inquérito de Fux

Os senadores Omar Aziz 
(PSD-AM), Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) e Renan Ca-
lheiros (MDB-AL), que con-
duziram os trabalhos da 
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Covid, se reu-
niram com o presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
Luiz Fux, nessa quarta-feira, 
9, para pedir a conversão das 
petições encaminhadas pelo 
procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, em inquéri-
tos. Eles também solicitaram 
o levantamento do sigilo das 
ações e o depoimento de todos 
os indiciados no relatório final.

Em novembro do ano pas-
sado, Aras encaminhou ao Su-
premo dez petições com de-
mandas por providências em 
relação ao relatório da CPI. As 
ações, no entanto, foram pron-
tamente classificadas como 
sigilosas e distribuídas a seis 

ministros diferentes. Deste 
modo, nem mesmo os senado-
res envolvidos na investigação 
puderam ter acesso aos desdo-
bramentos do processo.

“Só ontem (terça-feira) ti-
vemos acesso a uma das pe-
tições, porque são sigilosas. 
Ora, essa investigação se fez à 
luz do dia, com o acompanha-
mento diuturno da sociedade. 
Fizemos um parecer a muitas 
mãos. As provas são públicas. 
Caberia à PGR três encami-
nhamentos: dar continuida-
de à investigação, denunciar 
ou arquivar. O que fez o dou-
to procurador? Uma solicita-
ção sigilosa ao Supremo, que 
não seguiu nenhum desses 
caminhos”, disse o relator da 
CPI, Renan Calheiros.

No encontro, os senadores 
apresentaram uma nova peti-
ção para tornar os dez pedidos 
anteriores encaminhados por 
Aras em inquéritos públicos 
que deem prosseguimento às 
apurações da CPI. Após o en-

contro, a Secretaria de Comu-
nicação do Supremo declarou 
em nota que Fux vai analisar 
as demandas para “verificar se 
há procedimento possível por 
parte da Presidência ou se ape-
nas cabe atuação dos relatores 
dos casos”.

Segundo o vice-presidente 
da CPI, Randolfe Rodrigues, 
os procuradores do Ministé-
rio Público Federal (MPF) so-
licitaram o detalhamento das 
provas reunidas contra cada 
um dos indiciados pelo re-
latório da comissão. O sena-
dor avaliou que o destrincha-
mento do material probatório 
deveria ser feito pelos inves-
tigadores, mas garantiu que 
uma equipe técnica do Sena-
do apresentará o documento 
nos moldes solicitados.

“Todas as provas foram 
encaminhadas pela CPI à 
PGR. Foi encaminhado um 
drive com 10 TB de provas. 
Mais do que isso, foi encami-
nhado com a individualiza-

ção de cada indiciado. Nós en-
tregamos o prato, a comida e 
os talheres. Agora é para co-
locar a comida na boca. Mas 
não tem problema, não tem 
ninguém mais interessado 
do que nós”, disse Randolfe. 
“Por enquanto, quero acredi-
tar na boa vontade do Minis-
tério Público e da Procurado-
ria-Geral da República.”

A movimentação dos se-
nadores ocorre na semana em 
que a entrega do relatório ao 
procurador-geral da Repúbli-
ca completou cem dias Fora as 
petições, Aras não adotou os 
procedimentos padrão de de-
núncia ou arquivamento dos 
pedidos de indiciamento con-
tra os denunciados.

“Nós imaginávamos que 
difícil seria fazer a investiga-
ção pela CPI. Difícil está sen-
do dar encaminhamento ao 
que nós investigamos e o Bra-
sil tem conhecimento”, dis-
se o presidente do colegiado, 
Omar Aziz.

Weslley Galzo 
Agência Estado

Proposta
A MP será analisada 
no Senado e tem que 

ser votada até o dia 21 
deste mês ou perderá a 

validade
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Tropas
Os Estados Unidos 

estão enviando 
3.000 soldados 

para a Romênia e 
a Polônia, com as 
primeiras tropas 

chegando no Leste 
Europeu

A Força Aérea dos Es-
tados Unidos comunicou 
ontem o envio de caças à 
Polônia, com o objetivo de 
“melhorar a postura de de-
fesa coletiva da Otan”. A 
Polônia faz fronteira com 
a Ucrânia, onde o temor 
de uma invasão da Rús-
sia tem levado ao aumen-
to de exercícios militares 
na região.

“Os caças da Força Aé-
rea dos EUA chegaram  à 
Base Aérea de Lask, Polô-
nia ontem,  para melhorar 
a postura de defesa coleti-
va da Otan e apoiar a mis-
são de policiamento aéreo 
da Otan”, informou a for-
ça por meio de nota. “Os 
F-15 Eagles da 48ª Ala de 
Caça da Royal Air Force 
Lakenheath, Reino Uni-
do, trabalharão ao lado 
das aeronaves F-16 polo-
nesas e dinamarquesas 
que já executam a mis-
são de policiamento aé-
reo da Otan da Base Aérea 
de Siauliai, na Lituânia”, 
continua. “Os caças ex-
tras reforçarão a pronti-
dão e a dissuasão e defe-
sa dos Aliados, à medida 
que a Rússia continua o 
acúmulo militar dentro e 
ao redor da Ucrânia”.

Ao mesmo tempo, Rús-
sia e Belarus iniciaram 
exercícios militares de 10 
dias na fronteira ucrania-
na. A Rússia diz que o trei-
namento tem por objetivo 
“suprimir e repelir agres-
sões externas”, mas paí-
ses ocidentais temem que 
Moscou esteja planejando 
uma invasão e usando os 
treinamentos como disfar-

Mais de 50 pessoas - que se 
acredita terem participado de fes-
tas durante lockdown pela Co-
vid-19 na residência e escritório 
de Downing Street, do primeiro-
ministro britânico, Boris Johnson 
- serão ouvidas pela polícia para 
explicar seu envolvimento, disse-
ram autoridades na quarta-feira 
(9), ao avaliar a ampliação da in-
vestigação.

Comunicado da Polícia Me-
tropolitana informou que os ofi-
ciais começarão a entrar em con-
tato com as pessoas a partir do fim 

desta semana, pedindo que preen-
cham documento com status legal 
formal sobre os eventos que envol-
veram Johnson na crise mais grave 
de seu governo.

A polícia investiga 12 reuniões 
realizadas no escritório e residên-
cia do premiê, depois que investi-
gação interna descobriu que sua 
equipe participou de festas abas-
tecidas com álcool em Downing 
Street, com a presença do líder em 
alguns eventos.

Na época, muitas pessoas não 
podiam comparecer a funerais ou 
se despedir de entes queridos que 
morriam no hospital devido às rí-
gidas regras de lockdown pela co-

vid-19, e as revelações provocaram 
críticas generalizadas. Alguns par-
lamentares de seu próprio partido 
se juntaram à oposição para pedir 
que ele renuncie.

Johnson pediu desculpas e pro-
meteu mudar a cultura no topo 
do governo, após inquérito inter-
no apontar uma “séria falta de li-
derança”. Depois da demissão de 
cinco assessores, ele nomeou no-
vas autoridades para cargos de 
alto escalão. O inquérito interno 
encontrou evidências de 16 festas 
ou reuniões, e a polícia disse que 
examinaria 12 que pareciam aten-
der aos requisitos para investiga-
ção criminal.

EUA anunciam o envio de caças à Polônia, enquanto forças russas realizam exercícios na fronteira ucraniana

Ucrânia vive forte clima de tensão
AmeAçA de guerrA

festAs no lockdown

Polícia inglesa ouvirá 50 em inquérito

Agência Estado 

Em antecipação a uma 
possível invasão, Moscou já 
enviou pelo menos 140.000 
soldados para sua frontei-
ra com a Ucrânia, o que pio-
rou as relações tensas da 
Rússia com o Ocidente.

Na terça-feira (8), a Rús-
sia lançou uma série de 
exercícios militares simul-
tâneos de tiro rápido e en-
viou navios de guerra para 
o Mar Negro.

Depois de meses de 
acúmulo militar russo nas 
fronteiras da Ucrânia, ana-
listas militares estão aler-
tando que as peças finais 
para uma invasão estão 
prontas e que um grande 
ataque pode derrubar o 
governo pró-ocidente de 
Kiev e reafirmar o contro-
le de Moscou.

A Rússia há muito ten-
ta impedir a inclinação da 
Ucrânia para o Ocidente, 
com o presidente Vladimir 
Putin alertando que o obje-
tivo da Ucrânia de ingres-
sar na Otan era uma “li-
nha vermelha” que ataca a 
segurança russa.

Em resposta aos mo-
vimentos russos em suas 
fronteiras, as tropas ucra-
nianas estão se preparando 
para seus próprios exercí-
cios militares - usando ae-
ronaves não tripuladas e 
mísseis antitanque forne-
cidos por parceiros ociden-

tais de Kiev. Esses exercí-
cios militares devem durar 
10 dias e começam na sexta.

A Rússia diz que não 
tem planos de invadir a 
Ucrânia, mas quer que o 
Ocidente mantenha a Ucrâ-
nia e outros ex-países sovié-
ticos fora da Otan. Também 
quer que a Otan se abstenha 
de instalar armas lá e recue 
as forças da aliança da Eu-
ropa Oriental. Os EUA e a 
Otan rejeitam categorica-
mente essas exigências.

Em meio aos avisos de 
invasão do Ocidente, as au-
toridades ucranianas tenta-
ram projetar calma, preo-
cupadas com o fato de os 
temores sobre a guerra de-
sestabilizarem ainda mais 
a frágil economia do país.

“Acreditamos que a 
concentração de tropas per-
to da fronteira é parte da 
pressão psicológica de nos-
so vizinho”, disse o presi-
dente Volodimir Zelensk.

A Rússia e a Ucrânia es-
tão envolvidas em um con-
flito acirrado desde 2014, 
quando uma revolta po-
pular tirou do cargo o lí-
der ucraniano, amigo do 
Kremlin. Moscou respon-
deu anexando a Crimeia e 
depois apoiando uma in-
surgência separatista no 
leste da Ucrânia, onde os 
combates já mataram mais 
de 14 mil pessoas.

Acúmulo de tropas

ce para ataques no territó-
rio ucraniano.

“A implantação de 
F-15s dos EUA na Polônia 
eleva as capacidades de de-
fesa coletiva no flanco les-
te da Otan e a missão de 
policiamento aéreo apri-
morada”, disse o general 
Jeff Harrigian, comandan-
te das Forças Aéreas dos 
Estados Unidos na Euro-
pa e das Forças Aéreas da 
África. “O compromisso 
das aeronaves e aviadores 
dos EUA demonstra a soli-
dariedade da Aliança, en-
quanto continuamos a tra-
balhar juntos em unidade 
para executar nossa mis-
são defensiva.”

Os Estados Unidos es-
tão enviando 3.000 solda-
dos para a Romênia e a 
Polônia, com as primeiras 
tropas tendo chegado no 
Leste Europeu na última 
terça-feira (8). Também on-
tem, o Reino Unido disse 
que está disposto a enviar 
mil soldados a mais em 
caso de uma crise huma-
nitária relacionada à crise 
na Ucrânia.

Agência Brasil 

Sete escolas predominante-
mente negras em Washington fo-
ram esvaziadas na quarta-feira 
(9), devido a ameaças de bomba, 
e depois liberadas. A ação inclui 
uma unidade de ensino médio 
que foi ameaçada um dia antes, 
durante visita do marido da vi-

ce-presidente norte-americana 
Kamala Harris, disseram auto-
ridades.

O Departamento de Polícia 
do Distrito de Columbia infor-
mou que quatro escolas públi-
cas de ensino médio e três char-
ters (independentes) receberam 
ameaças. A polícia de Washin-
gton disse que a Dunbar High 
School - onde o marido de Har-
ris, Douglas Emhoff, foi levado 

às pressas pela segurança após 
ameaça de bomba na terça-fei-
ra - e outras foram “esvaziadas, 
mas nenhum material perigoso 
foi encontrado”.

As autoridades não indica-
ram conexão entre a enxurrada 
de ameaças, e a polícia disse que 
o incidente de terça-feira não pa-
recia direcionado a Emhoff, que 
estava visitando Dunbar para um 
evento do Mês da História Negra.

Os incidentes, no entanto, au-
mentaram ainda mais o medo en-
tre as comunidades, já abaladas 
por série de ameaças de bomba 
feitas na semana passada a pelo 
menos uma dúzia de faculdades e 
universidades historicamente ne-
gras, ou HBCUs, em todo o país.

Nenhum explosivo foi encon-
trado em nenhuma das institui-
ções, mas as ameaças estão sen-
do investigadas pelo FBI.

estAdos unidos

Ameaças de bomba fecham sete escolas
Agência Brasil 

Desculpa
Johnson pediu 

desculpa  e 
prometeu mudar a 
cultura no governo, 

após inquérito 
apontar uma “séria 
falta de liderança”

suspensão de imposto

EUA tentam conter o preço da gasolina
Agência Estado 

Senadores democratas dos 
Estados Unidos pediram na 
quarta (9) a suspensão do 
imposto federal sobre a ga-
solina até o fim do ano para 
tentar conter a alta dos pre-
ços. O preço médio do com-
bustível nos EUA está hoje 
em US$ 3,45 (por volta de R$ 
18) o galão - medida equiva-

lente a 3,7 litros.
A iniciativa dos senado-

res Mark Kelly, do Arizona, 
e Maggie Hassan, de New 
Hampshire, recebeu o apoio 
de quatro outros parlamen-
tares democratas. Ainda as-
sim, o projeto deve enfren-
tar uma luta árdua para se 
tornar lei. Ao apresentar a 
proposta, Kelly disse que os 
preços da gasolina estão so-
brecarregando o orçamento 

das famílias que precisam ir 
ao trabalho e levar os filhos 
para a escola.

O imposto federal sobre o 
gasolina permanece em 18,4 
centavos de dólar por galão 
desde 1993. O dinheiro arre-
cadado vai para um fundo 
que ajuda a custear projetos 
de construção de rodovias 
e transporte público. Se o 
projeto de lei for aprovado, 
ele exigiria que o Departa-

mento do Tesouro transfe-
risse recursos para esse fun-
do para compensar a receita 
perdida do imposto.

“Precisamos continuar 
a pensar criativamente so-
bre como podemos encon-
trar novas maneiras de re-
duzir custos. Esse projeto 
faria exatamente isso, fa-
zendo uma diferença tangí-
vel para trabalhadores e fa-
mílias”, disse Hassan. 

Eventos na 
residência 
de Boris 
Johnson 
viraram um 
escândalo no 
país e polí-
ticos pedem 
renúncia do 
primeiro-mi-
nistro

Foto: Divulgação/Governo do Reino Unido
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Já falamos aqui por diversas vezes como 
empreender é um grande desafio para 
qualquer pessoa, e como erros comuns são 

negligenciados ao iniciar um novo negócio. É 
muito comum acharmos que somos capazes de 
iniciar um empreendimento e tocá-lo apenas 
com o acúmulo de nossas experiências ao longo 
da vida, afinal sempre fomos ótimos clientes e 
sempre achamos que poderíamos fazer melhor 
do que aquele dono de negócio que nos atende.

É natural que esse pensamento aconteça. 
Quem nunca se pegou imaginando coisas como: 
“aqui precisava de mais garçons” ou “podia 
fechar um pouco mais tarde”, sem se dar conta 
de quais as consequências que mudanças - 
aparentemente - simples podem trazer ao dia a 
dia de um negócio.

Os erros cometidos ao iniciar um 
empreendimento são naturais que aconteçam, 
mas subestimá-los no meu entendimento 
é o maior dos erros. Quando escutamos os 
especialistas na área, é unânime a opinião que 
um planejamento, principalmente financeiro é 
indispensável para um bom início de negócio, 
mas na prática não é o que observamos. 

Erros básicos são recorrentes nos pequenos 
negócios e nunca é demais apontá-los para que 
o empreendedor perceba que determinadas 
atitudes não são meras formalidades, mas sim 
fatores decisivos se o negócio prosperará ou não.

Como já dito, o principal problema que se 
percebe nos novos negócios está relacionado 
à desorganização financeira. Primeiro porque 
qualquer empreendimento precisa de um 
investimento inicial que, logicamente, precisa 
ser reposto com o passar do tempo. Depois, 
toda a vida de um negócio gira em torno de 
sua sustentabilidade financeira. A boa gestão 
financeira preza pela elaboração de um fluxo de 
caixa e pelo registro de cada valor movimentado 
dentro da empresa. Muito se houve que é chato 
ou cansativo registrar todas as entradas e saídas 
do caixa, desde aquele trocado para o café, mas 
é nesses pequenos detalhes que mora o perigo.

Uma outra falha que é em certa medida 
decorrente da desorganização financeira é a 
mistura das contas pessoais com as do negócio. 
Quando um negócio é aberto e registrado, se 
torna pessoa jurídica e se difere completamente 
da pessoa física. Mesmo para quem é 
microempreendedor individual e desobrigado de 
ter conta jurídica, misturar as duas contas será 
um erro. Não significa dizer que o empreendedor 

não possa retirar 
nenhum recurso da 
empresa, mas essa 
retirada precisa ter 
uma frequência e valor 
definidos.

A divulgação 
é uma das ações 
mais subestimadas 
por quem começa 
um novo negócio. 
É comum acreditar 
que estratégias 
de marketing são 
desnecessárias ou 
pior, que podem ser 
feitas de qualquer 

forma e por qualquer um. Obviamente que a 
depender da capacidade financeira de cada 
empreendimento, o investimento nessa área não 
será uma das primeiras prioridades, mas logo o 
empreendedor perceberá que sem a propaganda 
correta, o negócio não prosperará. 

Não ter um plano de negócios pode ser 
o erro capital entre todos os que apontamos 
aqui, já que é justamente na elaboração desse 
plano que o empreendedor que será definido 
tudo que envolve o negócio e seu planejamento 
em curto, médio e longo prazo. Na construção 
do plano todos os pontos aqui já colocados e 
outros mais serão postos no papel e ajudarão 
o empreendedor a ter uma visão global de seu 
negócio.

Aprender com os erros é natural é importante 
inclusive, mas quanto mais pudermos evitar o 
desperdício de energia na correção de erros, 
melhor será para a vida do negócio e do 
empreendedor.

O volume de serviços na 
Paraíba teve alta de 9,1% em 
2021, em comparação a 2020, 
conforme a Pesquisa Men-
sal de Serviços (PMS), divul-
gada pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatistica 
(IBGE), ontem. O resultado é 
considerado positivo, levando 
em conta o cenário de pande-
mia de Covid-19, e ficou aci-
ma dos observados no Piauí 
(3,9%) e em Sergipe (8,6%), na 
região Nordeste, mas abai-
xo da média do Brasil (10,9%).

A receita nominal do 
ramo paraibano acompanhou 
esse movimento e apresen-
tou crescimento de 13,8%, no 
mesmo período. O índice foi 
um pouco menor do que o 
constatado na média nacional 
(14,1%). Além disso, na região, 
foi superior aos verificados no 
Piauí (7,4%) e no Rio Grande 
do Norte (13,2%).

Já frente a novembro, a 
PMS aponta que o volume pa-
raibano de serviços aumen-
tou 1,6%, em dezembro de 
2021. A variação ficou acima 
da média do país (1,4%) e foi 
a terceira maior do Nordes-
te, atrás apenas dos indica-
dores de Alagoas (2,2%) e da 
Bahia (1,7%). Por sua vez, a re-
ceita nominal cresceu 0,8% e 
ficou abaixo da média brasi-
leira (2,9%). 

Ainda conforme a PMS, 
diante dos resultados de de-
zembro de 2020, houve avan-
ço de 9,1%, no volume, e de 
15,2%, na receita, no esta-
do. Esses indicadores fica-
ram abaixo dos registrados na 
média geral, de 10,4% e 15,7%, 
respectivamente. 

Nível nacional
Na comparação com de-

zembro de 2020, em nível na-
cional, o setor apresentou a 
décima taxa positiva conse-

AVANÇO
Em dezembro, o 

estado teve variação 
maior que a média 

nacional e a terceira 
maior do Nordeste

“Erros básicos 
são recorrentes 
nos pequenos 
negócios e 
nunca é demais 
apontá-los

Fabrício Feitosa

Receita nominal acompanhou movimento e apresentou crescimento de 13,8%

Volume de serviços fecha 
2021 com elevação de 9,1%

resultado na paraíba Empreendedorismo
Fabrício Feitosa

fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador
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As atividades de serviços profissionais apresentaram crescimento no ano passado em relação a 2020

cutiva, com 10,4%. O acumu-
lado nos últimos 12 meses é 
de 9,5% até novembro e de 
10,9% até dezembro, o que 
significa que manteve a tra-
jetória ascendente desde fe-
vereiro de 2021, quando re-

gistrou queda de 8,6%.
Entre 2012 e 2019 o setor 

de serviços acumulou uma 
variação positiva de 0,1%. No 
biênio 2020-2021 cresceu 2,2%, 
e boa parte do crescimento 
acumulado de 2,3% dos úl-
timos 10 anos se deve ao de-
sempenho mais dinâmico de 
alguns segmentos de servi-
ços em 2021.

Destaques
Os destaques para o re-

sultado de 2021 foram trans-
portes, serviços auxiliares 
aos transportes e correio, com 
avanço de 15,1%; e de informa-
ção e comunicação, que cres-
ceram 9,4%. As duas ativida-
des superaram as quedas de 

7,6% e 1,6%, respectivamen-
te, em 2020.

Também tiveram cresci-
mento as atividades de servi-
ços profissionais, administra-
tivos e complementares (7,3%); 
serviços prestados às famí-
lias (18,2%); e outros serviços 
(5,0%). A pesquisa mostrou 
que em serviços profissio-
nais, administrativos e com-
plementares e em serviços 
prestados às famílias, as altas 
de 2021 não foram suficientes 
para compensar as quedas 
de 2020, respectivamente, de 
11,4% e de 35,6%. Movimen-
to diferente teve a atividade 
de outros serviços, que avan-
ça desde 2018, tendo crescido 
6,8% em 2020.

crediamigo

Programa atinge 558 mil clientes na PB
O Crediamigo, progra-

ma de microcrédito urbano 
do Banco do Nordeste, fe-
chou 2021 com cerca de 2,47 
milhões de microempreen-
dedores com acesso a crédi-
to produtivo e orientado em 
todos os estados do Nordes-
te e parte de Minas Gerais 
e Espírito Santo. O núme-
ro apresenta saldo positi-
vo acumulado de 174,7 mil 
clientes ativos, crescimento 
de 7,62%, em relação a 2020.

Na Paraíba, foram 9 mil 
empreendedores a mais a 
contratarem empréstimos 
por meio do Crediamigo 
em relação ao ano anterior. 
O programa encerrou 2021 
com 558 mil clientes ativos 
no estado. Ao todo, o pro-
grama de microcrédito do 
BNB realizou cerca de 296 

CRÉDITO
Foram nove mil 

empreendedores a 
mais que fizeram 
empréstimos pelo 

BNB em 2021

mil operações em territó-
rio paraibano, responsáveis 
pela injeção de R$ 836 mi-
lhões na economia local no 
último ano.

Recursos liberados
Em toda sua área de atua-

ção do BNB, o Crediamigo 
contratou R$ 12,7 bilhões 
em 2021. O valor é 4,77% a 
mais do que o desembol-
sado no ano anterior. O au-
mento resulta de algumas 
iniciativas do BNB volta-
das ao ganho de eficiência, 
a exemplo do atendimen-
to on-line e uso de platafor-
mas digitais, que tornaram 
o crédito produtivo e orien-
tado mais próximo dos em-
preendedores. Mostra disso 
foi o valor médio das ope-
rações que subiu 9% de um 

ano para o outro, passando 
de R$ 2.721,91, em 2020, para 
R$ 2.966,27, no ano passado.

Para o presidente do 
Banco do Nordeste, José Go-
mes da Costa, o microcré-
dito tem um papel funda-
mental na recuperação da 
renda de milhões de famí-
lias no Brasil. “Considera-
mos uma operação de efei-
to imediato na economia. É 
um crédito rápido e que mo-
vimenta a base da economia 
porque faz o dinheiro circu-
lar no bairro daquele clien-
te”, afirma. 

Pandemia
O contexto econômi-

co provocado pelos efeitos 
da pandemia de Covid-19 
fez muitos empreendedo-
res recorrerem ao crédito 

produtivo e orientado do 
Crediamigo pela primei-
ra vez. Segundo dados do 
BNB, o programa registrou 
a entrada de 457.702 novos 
clientes com operações nes-
sa modalidade. O número 
foi 22% maior do que o re-
gistrado em 2020.

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 0,29%

R$ 5,242
0,70%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Janeiro/2022 0,54 
Dezembro/2021  0,73
Novembro/2021 0,95
Outubro/2021 1,25
Setembro/2021 1,16

Euro  Comercial

0,42%

R$ 6,000

Libra  Esterlina

0,55%

R$ 7,112
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Fixado em 2 de 
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10,75%



A recuperação parcial do 
setor de turismo em 2021 ser-
viu apenas para diminuir as 
perdas, sugerem estimativas 
da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). Nos cálculos 
da entidade, o setor deixou 
de faturar R$ 214 bilhões no 
ano passado. Com isso, as ati-
vidades turísticas acumula-
ram, do início da pandemia, 
em 2020, a dezembro de 2021, 
uma perda total de R$ 473,7 
bilhões nas receitas.

O acompanhamento das 
perdas de faturamento vem 
sendo feito pela CNC desde 
o início da pandemia. Toma 
como base o ritmo de recei-
tas do setor em janeiro e fe-
vereiro de 2020, antes de a 
Covid-19 se abater sobre a 
maioria dos países.

“O quadro adverso ain-
da não se reverteu. Ao con-
trário dos demais serviços, 
as atividades turísticas ain-
da operam ‘no vermelho’ em 
relação ao início da crise sa-
nitária, embora haja, clara-
mente, uma tendência de re-
dução das perdas mensais ao 
longo dos últimos meses”, diz 
um trecho do relatório divul-
gado pela Divisão Econômi-
ca da CNC.

Na tendência de redução 
de perdas, o faturamento de 
dezembro passado ficou R$ 
10,2 bilhões abaixo do padrão 
anterior à pandemia. No auge 
das perdas, em julho de 2020, 

a frustração de receitas foi de 
R$ 34,9 bilhões.

A recuperação parcial do 
setor de turismo tampouco 
foi suficiente para retomar 
a quantidade de postos de 
trabalho perdidos. Nos cál-
culos da CNC, 476 mil va-
gas formais foram fechadas 
em 2020, nos registros do Ca-
ged, cadastro administrati-
vo de admissões e demissões 
do Ministério do Trabalho. 
Em 2021, na retomada, o sal-
do entre admissões e demis-
sões aponta para a criação de 
150,9 mil postos de trabalho, 
menos de um terço do total 
perdido.

Nas projeções da CNC, 
nem em 2022 o setor de tu-
rismo recuperará as perdas 
da pandemia. Em 2021, o vo-
lume de serviços prestados 
nas atividades turísticas cres-
ceram 21,1% ante 2020, como 
informou, ontem, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Mesmo com 
o crescimento do ano pas-
sado, as atividades turísti-
cas chegaram a dezembro 
passado 11,4% abaixo do ní-
vel de fevereiro de 2020, an-
tes da pandemia. Só que a 
CNC estima que essas ativi-
dades crescerão apenas 1,7% 
este ano.

“O turismo, afetado pela 
conjuntura econômica me-
nos favorável e prejudicado 
pelo cancelamento de even-
tos relevantes no processo 
de geração de receitas, tende 
a crescer menos”, diz o rela-
tório da CNC.

O consumo nos lares 
brasileiros manteve tra-
jetória positiva de cres-
cimento e encerrou 2021 
com alta acumulada de 
3,04%. O índice é monito-
rado mensalmente pela 
Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras) e 
foi divulgado ontem em 
entrevista on-line.

Em dezembro do ano 
passado, o consumo do-
méstico subiu 4,27% em 

relação ao mesmo período 
anterior. Na comparação 
entre dezembro e novem-
bro de 2021, o consumo 
real foi mais acentuado e 
registrou alta de 22,47%.

Segundo a Abras, os 
indicadores já foram de-
flacionados pelo Índi-
ce Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA), medido pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

O monitoramento men-
sal do consumo nos lares 
Abras abrange todos os 

formatos operados pelo 
setor supermercadista, 
como lojas de vizinhança, 
minimercados, supermer-
cados, hipermercados, ata-
carejos e e-commerce (co-
mércio eletrônico).

A cesta Abrasmerca-
do encerrou o ano de 2021 
com alta acumulada de 
10,32%. A cesta nacional, 
que considera 35 produtos 
de largo consumo, anali-
sada pela GfK em parce-
ria com a Abras, passou 
de R$ 635,02 em dezembro 
de 2020 para R$700,53 em 

dezembro de 2021.
Os itens que mais en-

careceram, na compa-
ração com dezembro de 
2020, foram café torra-
do e moído (66,62%), açú-
car (39,90%), margarina 
cremosa (31,33%) extra-
to de tomate (28,37%) e 
frango congelado (27,92%). 
Os produtos que ficaram 
mais baratos no acumu-
lado do ano foram batata 
(-28,73%), arroz (-17,72%), 
pernil (-9,12%) e feijão 
(-2,47%).
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Apesar das adversida-
des climáticas decorren-
tes do fenômeno La Niña, 
a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) es-
tima que produção bra-
sileira de grãos na safra 
2021/2022 será 5% maior 
que a do período anterior 
(2020/2021).

Divulgado ontem, o 
quinto levantamento rela-
tivo à atual safra estima que 
os produtores devem colher 
cerca de 268,2 milhões de 
toneladas de grãos – cerca 
de 12,79 milhões de tonela-
das a mais que as 255,41 mi-
lhões de toneladas da tem-
porada passada.

Ainda melhor que o 
resultado da temporada 
2020/2021, o total espera-
do representa uma redução 
das expectativas em com-
paração ao boletim divul-
gado em janeiro, no qual a 
companhia estatal estimava 
que a produção nacional de 
grãos poderia atingir 284,4 
milhões de toneladas. Volu-
me que, se alcançado, repre-
sentaria um incremento de 
12,5% em comparação ao do 
período anterior.

Um dos principais pro-
dutos exportados pelo Bra-
sil, a soja deve amargar 
uma queda de produtivida-
de de cerca de 9% em com-
paração à safra passada. 
Segundo a Conab, 16,8% 
das lavouras dedicadas ao 

cultivo da oleaginosa já fo-
ram colhidas. E ainda que o 
plantio tenha ocorrido den-
tro da janela ideal, adversi-
dades climáticas afetaram 
as principais regiões pro-
dutoras a partir de novem-
bro, gerando uma expec-
tativa de que a produção 
total nacional não ultrapas-
se 125,47 milhões de tone-
ladas, enquanto as expor-
tações do produto devem 
ficar na casa das 80 milhões 
de toneladas. 

Comparação
No boletim anterior, a 

previsão era de que a pro-
dução da oleaginosa atin-
gisse 140,50 milhões de to-
neladas e as exportações, 
89,31 milhões de toneladas.

Já em relação ao milho, 
a Conab acredita que a pro-
dução se recupere das difi-
culdades iniciais e que os 
produtores consigam co-
lher 112,34 milhões de to-
neladas do grão - resultado 
29% superior ao de 2020/21. 

O resultado da primeira 
safra deve permanecer em 
24 milhões de toneladas, fi-
cando muito próximo ao 
total colhido na temporada 
passada. Já para a segunda 
safra é esperado    aumento 
de 47% na colheita, poden-
do chegar a 86 milhões de 
toneladas. A maior produ-
ção e o real desvalorizado 
frente as principais moedas 
devem favorecer a exporta-
ção de cerca de 35 milhões 
de toneladas de milho.

O abate de bovinos caiu 
8,2% e o de frangos 1,2% en-
quanto o de suínos subiu 5,8% 
no quarto trimestre de 2021, na 
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior, segun-
do os resultados preliminares 
da Estatística da Produção Pe-
cuária, divulgada ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

De acordo com os dados 
preliminares, o número de ca-

beças de bovinos abatidas no 
trimestre foi de 6,77 milhões, 
enquanto os abates de suínos 
e de frangos registraram 13,29 
milhões e 1,54 bilhão de cabe-
ças, respectivamente.

Já em relação ao terceiro tri-
mestre do ano passado, o recuo 
no abate de bovinos foi de 2,5%. 
O abate de suínos caiu 3,2%, en-
quanto o de frangos teve varia-
ção positiva de 0,3%.

No quarto trimestre de 
2021, do total de bovinos aba-
tidos, o resultado preliminar 
aponta uma produção de 1,87 

milhão de toneladas de carca-
ças bovinas, queda de 5,7% em 
relação ao mesmo trimestre do 
ano anterior e de 0,8% em rela-
ção ao apurado no terceiro tri-
mestre de 2021.

Segundo o IBGE, a aquisi-
ção de leite cru feita pelos es-
tabelecimentos que atuam sob 
inspeção sanitária municipal, 
estadual ou federal foi de 6,42 
bilhões de litros, recuo de 5,7% 
em relação ao quarto trimestre 
de 2020 e aumento de 3,6% na 
comparação com o trimestre 
imediatamente anterior.

A produção de ovos de gali-
nha alcançou 977,6 milhões de 
dúzias, uma redução de 1,8% 
na comparação anual e de 2,4% 
na trimestral.

A pesquisa mostra ainda 
que os curtumes que efetuam 
curtimento de, pelo menos, 5 
mil unidades inteiras de couro 
cru bovino por ano declararam 
ter recebido 7,08 milhões de pe-
ças inteiras de couro cru no pri-
meiro trimestre deste ano. Essa 
quantidade foi 8,2% menor em 
comparação à registrada no 
quarto trimestre de 2020.

Após entrar no Pla-
no Safra em 2021 com  
R$ 7,5 bilhões em recur-
sos, a Caixa Econômica 
Federal vai pleitear R$ 20 
bilhões em recursos nes-
te ano para o Ministério 
da Economia. De acordo 
com o presidente do ban-
co público, Pedro Gui-
marães, o movimento da 
CEF no setor veio para fi-
car, e uma maior partici-
pação no Plano, que tem 
empréstimos subsidia-
dos, faz parte dos planos 
de crescimento.

“Vamos pedir ao Mi-
nistério da Economia R$ 
20 bilhões no Plano Safra 
neste ano”, afirmou o exe-
cutivo, em live da Caixa 
para anunciar duas no-
vas linhas de crédito para 
o setor agrícola, realiza-
da ontem.

A Caixa lançou uma 
linha de custeio anteci-
pado para a próxima sa-
fra, com recursos destina-
dos através do Pronaf, de 
agricultura familiar, e do 
Pronamp, direcionado a 
médios produtores.

Também lançou ou-
tro produto, com finan-
ciamento através de re-
cursos da poupança. “A 
Caixa quer ser muito im-
portante no segmento de 
produtores de menor ren-
da e também para os de 
médio porte”, afirmou.

Para avançar no se-
tor e caminhar rumo à 
meta de liderar o crédi-
to agro até 2024, a Caixa 
está abrindo 100 agências 
direcionadas especifica-
mente ao agronegócio. 

Meta
Ao Broadcast (sistema 

de notícias em tempo real 
do Grupo Estado), Gui-
marães disse na semana 
passada que a meta é fe-
char 2022 com R$ 40 bi-
lhões em crédito ao agro-
negócio, e chegar a R$ 200 
bilhões até 2024.

“Essa não é uma li-
nha de impacto de curto 
prazo. Por isso estamos 
abrindo agências dedi-
cadas ao agronegócio”, 
afirmou o presidente do 
banco.
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mais recursos

Caixa pedirá R$ 20 bilhões 
no Plano Safra deste ano

Conab reduz estimativa de grãos da safra
produção agrícola

Abate de bovinos recua 8,2% em 2021
pecuária

Em 2021, na retomada, houve criação de 150,9 mil postos de trabalho, menos de um terço do total perdido

Turismo deixou de faturar R$ 473,7 bi
efeito da pandemia

Vinicius Neder 
Agência Estado

Ludmilla Souza 
Agência Brasil

supermercados

Consumo doméstico cresceu 3,04%

Na comparação 
entre dezembro 
e novembro 
de 2021, o 
consumo 
real foi mais 
acentuado e 
registrou alta 
de 22,47%
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SETOR
Para caminhar rumo 

à meta de liderar o 
crédito agro até 2024, a 
Caixa está abrindo 100 
agências direcionadas 

especificamente ao 
agronegócio

Alex Rodrigues 
Agência Brasil
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Após passar pelas cida-
des de Goiânia (GO), Brasília 
(DF), Belo Horizonte (BH), 
Rio de Janeiro (RJ) e Porto 
Alegre (RS), o roadshow Nor-
deste Arretado passou por 
Curitiba (PR), nessa terça-
feira (8), e estará em Cam-
pinas (SP), nessa quarta-fei-
ra (9), para apresentação dos 
principais roteiros por qua-
tro estados do Nordeste (Pa-
raíba, Pernambuco, Alagoas 
e Rio Grande do Norte. Ao 
todo, serão 14 etapas, pas-
sando por 13 cidades bra-
sileiras, divulgando um ro-
teiro integrado, cruzando 
quatro capitais que estão 
distantes 500 quilômetros, 
permitindo que os turistas 
possam formatar um paco-
te conhecendo as peculiari-
dades de cada destino.

 O projeto Nordeste Ar-
retado foi lançado em São 
Paulo, ainda em dezem-
bro do ano passado, e já foi 
apresentado ao trade turís-
tico em Alagoas, Recife, João 
Pessoa e Natal. O roadshow 
ainda irá passar por Ribei-
rão Preto, em São Paulo; 
Cuiabá e Campo Grande.

 Em cada evento, os locais 
recebem mais de 120 profis-
sionais do turismo, oportu-
nidade em que acontecem 
as capacitações, network e 
experiência. Conforme Dé-
bora Luna, coordenado-
ra de Marketing da PBTur 
(Empresa Paraibana de Tu-
rismo), a participação dos 
agentes de viagens e ope-
radores é intensa, com mui-
tos deles procurando mais 
informações ao término de 
cada apresentação. A esti-
mativa da organização é im-
pactar diretamente mais de 
cinco mil profissionais de 
turismo, sendo dois mil pre-
sencialmente.

 “Os eventos estão sendo 
excelentes, com participa-
ção ativa de todos os agen-
tes e operadores de viagem, 
todos muito interessados 
e buscando mais informa-
ções, principalmente, so-
bre os roteiros integrados, 
como a Trilha dos Potigua-
ras e o Caminho das Ara-
runas, que são roteiros di-
ferentes dos tradicionais 
sol e mar, apesar da Cos-
ta Potiguara ser uma tra-
vessia para o litoral, mas é 
uma pegada de aventura e 
experiência. O pessoal está 
bem interessado”, pontuou 
Débora Luna.

 Além das apresentações 
presenciais, a campanha de 
promoção dos quatro esta-
dos nordestinos promete 
ainda uma série de ações 
que contribuem com toda 
cadeia produtiva do setor, 
enaltecendo imagens dos 
destinos, dicionário de gí-
rias nordestinas, mensa-
gens positivas sobre temas 
de viagem, viés comporta-
mental e todo o cenário que 
cerca o tema do Turismo. 
Todos os detalhes de cada 
estado podem ser vistos no 
site https://www.nordes-
tearretado.com.br/, criado 
para ampliar a divulgação.

 De acordo com uma 
das sócias da empresa BBG 
Brasil - empresa responsá-
vel pelo desenvolvimento 
do projeto - Luciana Fer-
nandes, apesar de ainda 
faltarem cinco etapas para 
a ação ser finalizada, já se 
percebe a grande repercus-
são entre os agentes e ope-
radores de turismo. “Os 

eventos estão sendo um 
sucesso, muitas operado-
ras já estão comercializan-
do os roteiros e divulgan-
do o Nordeste Arretado, a 
exemplo do Hotel Do, Azul 
Viagens, CVC, Soul Tra-
vel, FRT, entre outras”, afir-
mou.

 Para colocar o “Nordeste 
Arretado” em prática houve 
contatos iniciais com o Mi-
nistério do Turismo (MTur), 
que aprovou a ideia e inves-
tiu no projeto. Cada um dos 
quatro estados aportou re-
cursos de cerca de R$ 400 
mil, enquanto o Ministé-
rio investiu com o volume 
maior, de aproximadamen-
te R$ 1,8 milhão.

Números
A estimativa da 

organização é impactar 
diretamente mais de 

cinco mil profissionais 
de turismo, sendo dois 
mil presencialmente
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Para colocar o “Nordeste Arretado” em prática, houve contatos iniciais com o Ministério do Turismo (MTur)

Paraíba integra roteiro de 13 cidades 
“roadshow”

Em cada evento, os locais recebem mais de 120 profissionais, oportunidade em que acontecem capacitações e “network”

A Fundação Nacional de 
Artes promoveu ontem o re-
lançamento gratuito, e com re-
cursos de acessibilidade, de 
documentários do Projeto Pi-
xinguinha, em seu canal no 
YouTube. O produtor e diretor 
artístico da Funarte, Paulo Cé-
sar Soares, disse que um dos 
papéis mais importantes para 
quem trabalha na área de artes 
é permitir o acesso ao acervo.

“Agora, em que tudo pre-
cisa estar viável pela internet 

com um clique, nesse caso 
adaptado às pessoas que não 
tinham acesso.  Estamos fa-
lando de inclusão e incluir é 
criar condições para que pes-
soas com algum tipo de defi-
ciência possam ter acesso ao 
campo da arte. Acho que isso é 
uma vitória”. O diretor admitiu 
que a questão da acessibilidade 
não é nova, mas que quando se 
coloca adaptada a um acervo, 
vira nova. 

Publicados com recursos de 

acessibilidade - Libras, closed 
caption (legenda oculta) e au-
diodescrição -, os vídeos docu-
mentam a trajetória do progra-
ma que celebrou a memória do 
músico Alfredo da Rocha Vian-
na Filho, conhecido como Pi-
xinguinha, e que circulou pelo 
Brasil em diferentes fases, de 
1977 a 2017.

O relançamento ocorre no 
mês em que se completam 49 
anos da morte de Pixinguinha, 
aos 75 anos de idade, no dia 17 

de fevereiro de 1973. O músi-
co faria 125 anos em 4 de maio 
deste ano. No conjunto de ví-
deos que será lançado, o pú-
blico poderá conferir também, 
gratuitamente, filme em co-
memoração aos 120 anos do 
compositor, divulgado em 2017, 
com depoimentos dos letristas 
Hermínio Bello de Carvalho e 
Paulo César Pinheiro, do fotó-
grafo Walter Firmo e do arran-
jador Paulo Aragão, informou 
a Funarte.

n 

Relançamento 
ocorre no mês 
em que se 
completam 49 
anos da morte 
de Pixinguinha, 
aos 75 anos de 
idade, no dia 
17 de fevereiro 
de 1973

Para Paulo César Soares, o 
Projeto Pixinguinha continua 
sendo uma vitrine da música 
brasileira. “O projeto mostrou 
o que a música brasileira pro-
duzia de norte a sul, de leste a 
oeste”. Ele destacou que os ta-
lentos existem em todo o país 
mas, às vezes, não têm oportu-
nidade de se mostrar. “E o Pro-
jeto Pixinguinha dá essa opor-
tunidade”.

Segundo o diretor, a Fu-
narte estuda a possibilidade 
de dar seguimento ao proje-
to, com shows artísticos a pre-
ços populares, bem dirigidos e 
bem roteirizados, com duração 
de uma hora e quinze minu-
tos, contemplando os formatos 
presencial e online. A intenção 
é que seja feito o mais breve 
possível, embora sejam neces-
sários recursos para transfor-
mar o projeto em realidade. 

A publicação dos vídeos 
do Projeto Pixinguinha é uma 
das ações da Funarte de divul-
gação do material que compõe 
o Brasil Memória das Artes 
(BMA) no YouTube. O proje-
to de digitalização do acervo 
para acesso virtual começou 
no início dos anos 2000, com 
itens variados da coleção da 
Funarte, como fotografias, ar-

Ideia é levar shows adiante com preços populares
quivos sonoros, textos e docu-
mentos, que fazem parte da 
memória das artes cênicas, das 
artes plásticas e da música bra-
sileira. Paulo César Soares des-
tacou a importância do Projeto 
Pixinguinha pela “robustez de 
gêneros musicais e de músicos 
participantes”.

Projeto 
Em 1977, o produtor, anima-

dor cultural, poeta e pesquisa-
dor musical Hermínio Bello de 
Carvalho idealizou o Projeto 
Pixinguinha. A iniciativa, da 
Funarte, tornou-se importante 
capítulo da trajetória da músi-

ca popular brasileira. O proje-
to previa a circulação de intér-
pretes, músicos e toda a equipe 
técnica pelo país. A ação fun-
cionou regularmente de 1977 
a 1989 e teve dois períodos de 
suspensão, de 1990 a 1992 e de 
1997 a 2002.

A retomada ocorreu entre 
2004 e 2007, com as duas úl-
timas versões em 2009 e em 
2017. Cantores e compositores 
famosos passaram pelo proje-
to, entre eles Cartola, Alceu Va-
lença, Ademilde Fonseca, Edu 
Lobo, Clementina de Jesus e 
João Bosco.

Um dos vídeos disponibi-

lizados agora no YouTube com 
recursos de acessibilidade é a 
primeira audição do Projeto 
Pixinguinha, na qual grava-
ções raras de 1977 funcionam 
como ponto de partida para 
uma conversa entre especialis-
tas. O vídeo Projeto Pixingui-
nha: segunda parte da audição 
comentada mostra, também 
com a participação de especia-
listas, as atuações de Jards Ma-
calé, Carmem Costa, Lúcio Al-
ves e Cartola.

De acordo com dados for-
necidos pela Funarte, outros 
vídeos abordam as origens e 
bases do projeto, com partici-

pação da cantora Dóris Mon-
teiro e do dramaturgo João 
das Neve. Também documen-
tam a retomada do programa, 
de 2004 a 2007, incluindo ma-
terial do DVD lançado sobre a 
temporada de 2005, com do-
cumentário e clipes musicais.

Pixinguinha
Até 2016, o dia 23 de abril 

era considerado a data de ani-
versário de Pixinguinha. Gra-
ças a pesquisa do músico Ale-
xandre Dias no cartório onde o 
artista foi registrado, verificou-
se que a data correta do nasci-
mento é 4 de maio de 1897.

Foto: Divulgação /Banco do Brasil

Funarte relança vídeos do Projeto Pixinguinha 
no youtube

A ação foi de 1977 a 1989 e teve dois períodos de suspensão, de 1990 a 1992 e de 1997 a 2002

Foto: Secom-PB

Acesse o canal da Funarte 
no Youtube e assista aos 
vídeos do projeto
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Atendimento para casos de xenofobia
nCentro Estadual de Referência de Igualdade Racial João Balula - Atendimento social, pedagógico, psicológico e 
jurídico às pessoas vítimas de racismo, intolerância religiosa e xenofobia.

nRua Rodrigues de Aquino, 220, Centro, João Pessoa (PB), (83) 3221-6328 - (83) 99340-3946.
 
Telefones
n123 - Direitos Humanos (serviço gratuito do Estado que auxilia e 
orienta pessoas vítimas de violência).
n197 - Disque-denúncia
n190 - Polícia Militar
n Acesse aqui a cartilha: https://bit.ly/CartilhaMigrantesPB
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Ela informa sobre os direitos e deveres das pessoas migrantes e os serviços de apoio nas áreas da saúde e educação

Governo lança cartilha do migrante
CIDADANIA

O Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria da Mulher 
e da Diversidade Humana e da 
Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Humano, lançou a 
‘Cartilha dos Direitos das Pes-
soas Migrantes’ com orienta-
ções para migrantes e refugia-
dos. A cartilha informa sobre os 
direitos e deveres das pessoas 
migrantes e os serviços gover-
namentais de apoio nas áreas 
de saúde, educação e de viola-
ções de direitos, como o Centro 
Estadual de Referência de En-
frentamento ao Racismo e à In-
tolerância Religiosa - João Balu-
la, que já está atendendo casos 
de xenofobia e prestando aten-
dimento à população migran-
te no Estado. 

 Segundo dados do Sismi-
gra, operacionalizado pela Po-
lícia Federal, a Paraíba tem uma 
população estrangeira, migran-
te e refugiada de 10 mil pessoas, 
com registro nacional oficiali-
zado nos últimos 10 anos. Se-
gundo a secretária da Mulher e 
da Diversidade Humana, Lídia 
Moura, a cartilha expressa mais 
um compromisso do Governo 
do Estado em garantir o livre 
acesso às informações para pes-
soas migrantes com orientações 
básicas sobre os atendimentos 
disponíveis ou como enfrentar 
as violações de seus direitos. 

 “Ninguém pode ter seus di-
reitos restringidos sem razão 
da cor da sua pele, pelo fato de 
ser mulher ou criança, por sua 
orientação sexual, por sua si-
tuação social, por suas condi-
ções econômicas ou por suas 
crenças religiosas. O racismo é 
crime no Brasil, assim como a 
intolerância religiosa”, reforça 
a secretária Lídia Moura.

 A cartilha informa aos re-
fugiados e refugiadas sobre 
seus direitos como de frequen-
tar as escolas públicas de Ensi-
no Fundamental e Médio, bem 
como de participar de progra-
mas públicos de saúde (PSE), 
capacitação técnica e profissio-
nal. Também podem acessar 
instituições de ensino superior, 
nos mesmos moldes dos brasi-
leiros ou através de programas 
de ingresso especiais para re-
fugiados.

 Cabe também aos refugia-
dos deveres de solicitar a au-

torização do Comitê Nacional 
para os Refugiados (Cona-
re) para viajar ao exterior, por 
exemplo. Os refugiados que 
deixam o território brasileiro 
sem autorização do Conare su-
jeitam-se à perda da sua con-
dição de refugiado. O material 
alerta que o refugiado reconhe-
cido pelo Conare somente os-
tentará a condição de refugia-
do em território brasileiro. Os 
outros países não estão obriga-
dos a reconhecer como refugia-
do uma pessoa que já foi reco-
nhecida em outro lugar. Sendo 
assim, se foi reconhecido como 
refugiado no Brasil e quiser via-
jar para outro país, deverá soli-
citar autorização do Conare e 
será tratado conforme a lei mi-
gratória comum do país para 
onde viajar. A autorização deve 
ser solicitada pelo e-mail cona-
re@mj.gov.br .
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pode ter 
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restringidos 
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pele”

Lídia Moura

Morre cientista Luc Montagnier, 
que descobriu o vírus da Aids

Aos 89 ANos

O virologista francês 
Luc Montagnier, que ga-
nhou o Prêmio Nobel por 
sua participação na desco-
berta do vírus da imuno-
deficiência humana (HIV) 
que causa a Aids, morreu 
aos 89 anos, em um hospi-
tal de Neuilly-sur-Seine, 
próximo de Paris.

Nascido na França em 
1932, Montaigner obteve 
PhD em virologia na Uni-
versidade de Paris. Em 
1972, criou um instituto 
especializado em retroví-
rus e oncovírus (causado-
res de câncer). 

Em janeiro de 1983, sua 
equipe isolou, junto com 
Françoise Barré-Sinous-
si (também ganhadora do 
Prêmio Nobel de Medici-

na) e Jean-Claude Cher-
mann, o vírus responsá-
vel pela Aids. 

A descoberta, chama-
da LAV (Lymphadenopa-
thy Associated Virus) foi 
publicada em maio da-
quele ano. Mais tarde, ele 
tornou-se diretor da Fun-
dação Mundial para Pes-
quisa e Prevenção da Aids 
em Paris.

Estudos
Nos anos anteriores 

ao início da epidemia de 
Aids, Montaigner fez des-
cobertas significativas so-
bre a natureza do vírus 
e contribuiu para a com-
preensão de como os vírus 
podem alterar a informa-
ção genética dos organis-
mos hospedeiros. Suas 
invest igações também 

abriram caminhos para 
curas médicas de doen-
ças virais.

Em 2008, por seu papel 
na descoberta do vírus da 
Aids, o cientista dividiu 
metade do Prêmio Nobel 
de Medicina com Françoi-
se. A outra metade foi con-
cedida ao pesquisador ale-
mão Harald zur Hausen, 
que estudava o câncer na 
época.

No entanto, sua ima-
gem foi manchada nos úl-
timos anos após decla-
rações contra vacinas e 
sobre o coronavírus. Ele 
gerou polêmica em 2020 
por dizer acreditar que 
o coronavírus foi criado 
em um laboratório chinês. 
Suas opiniões foram re-
futadas pela comunidade 
científica.

Proteção de dados pessoais 
agora é direito constitucional

prIvACIDADe

O Congresso Nacional 
promulgou, ontem (10), em 
sessão solene, a emenda à 
Constituição que torna a pro-
teção de dados pessoais, in-
clusive nos meios digitais, um 
direito fundamental. O tema 
tramitava no Congresso des-
de 2019. Teve origem no Se-
nado, onde foi aprovado, e foi 
para a análise da Câmara dos 
Deputados, onde sofreu al-
terações e voltou para nova 
apreciação do Senado, o que 
ocorreu no fim de outubro do 
ano passado.

O presidente do Congres-
so, senador Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), destacou a adap-
tação da legislação brasileira 
aos novos tempos, de infor-
mações circulando digital-
mente em um ritmo muito 
intenso. Nesse cenário, ele res-
saltou a necessidade de garan-

tir a privacidade das pessoas. 
“O novo mandamento cons-
titucional reforça a liberdade 
dos brasileiros, pois ele vem 
instalar-se em nossa Consti-
tuição em socorro da privaci-
dade do cidadão. Os dados, as 
informações pessoais, perten-
cem, de direito, ao indivíduo e 
a mais ninguém”, disse.

“Cabe a ele, tão somente 
a ele, o indivíduo, o poder de 
decidir a quem esses dados 
podem ser revelados e em que 
circunstâncias, ressalvadas 
exceções legais muito bem de-
terminadas, como é o caso de 
investigações de natureza cri-
minal realizadas com o devi-
do processo legal”, acrescen-
tou Pacheco.

Agora, a proteção de da-
dos se incorpora à Cons-
tituição como uma cláusu-
la pétrea, ou seja, não pode 

ser alterada. Os direitos fun-
damentais são considerados 
valores inerentes ao ser hu-
mano, como sua liberdade e 
dignidade. Dentre os direi-
tos fundamentais garantidos 
na Constituição, estão a livre 
manifestação de pensamen-
to; a liberdade de crença; e a 
inviolabilidade da intimida-
de, da vida privada, da honra 
e imagem das pessoas.

A emenda promulgada 
ontem leva ao texto consti-
tucional os princípios da Lei 
Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD). A LGPD 
disciplina o tratamento de da-
dos pessoais em qualquer su-
porte, inclusive em meios di-
gitais, realizado por pessoas 
físicas ou jurídicas, de direito 
público ou de direito privado, 
com o objetivo de garantir a 
privacidade dos indivíduos.

Agência Estado
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25
pontos no set da 
primeira rodada 
é um grave erro, 

entre as mudanças 
introduzidas no 

qualifying

O novo formato do Circuito 
Brasileiro de Vôlei de Praia tem 
causado divergência entre os atle-
tas da modalidade em todo o país. 
Na Paraíba, onde o esporte é des-
taque, alguns têm se queixado das 
mudanças e principalmente da fal-
ta de diálogo com a Confederação 
Brasileira de Voleibol (CBV), res-
ponsável por gerir também o vô-
lei de praia. Entre as reclamações 
estão as mudanças no qualifying, 
que, pelo regulamento, teria ape-
nas um set de até 25 pontos na pri-
meira rodada, e melhor de três sets 
de 15 pontos na segunda. Apenas 
na terceira fase é que os jogos te-
riam as regras oficiais do vôlei de 
praia, de três sets de 21 pontos. 
No caso de apenas um set na fase 
inicial, leva-se em consideração o 
risco de duplas menos experien-
tes passarem poucos minutos em 
quadra, sendo essa uma das prin-
cipais queixas.

Alteração que causou espanto, 
inclusive em quem há cerca de 30 
anos pratica e vive o vôlei de praia. 
Para Ricardo, campeão olímpico 
com medalha de ouro em Atenas, 
prata em Sidney e bronze em Pe-
quim, o novo sistema com a sub-
divisão das duplas é um retroces-
so e vai contra o desenvolvimento 
do esporte. Ele questionou ainda o 
fato das duplas sem pontuação não 
poderem participar das classifica-
tórias. “Com a limitação de times 
em competições, faço um questio-
namento de como ficará a renova-
ção se ao invés de abrir o torneio 
para futuros atletas, a CBV propõe 
um torneio fechado?”, pondera. 
Baiano, radicado em João Pessoa, 
onde abriu recentemente um cen-
tro de treinamento, o entrevista-
do disse ainda que o novo sistema 
tende a afastar novos atletas. “Es-
tamos seguindo o caminho oposto 
ao desenvolvimento da modalida-
de. Não vejo futuro a esse sistema 
que vem de encontro com tudo que 
o vôlei representa”. 

Quem também discorda das no-
vidades é Renato. Nascido em Be-
lém (PA) e radicado em João Pes-
soa, onde começou a praticar o 
esporte e hoje faz dupla com Vitor 
Felipe, ele destacou justamente a 
falta de abertura com a CBV que, 
disse, ter imposto as mudanças. “ 
O que critico disso tudo é a falta de 
diálogo, tudo poderia ter sido re-
solvido se houvesse comunicação 
entre a CBV e os atletas. Estamos 
tentando esse contato através da 
comissão dos atletas e espero que 
tudo possa se resolver para as pró-
ximas etapas”, pontuou o campeão 
mundial em 2016, 2017 e 2019.

O campeonato segue até de-
zembro com a próxima etapa a 
ser realizada de 24 a 27 de mar-
ço, em Maringá (PR), e que Luan 
Whendell, que faz dupla com Nil-
to Santos, pretende disputar. Isso 
se a confederação acatar as deman-
das dos atletas. Luan, que tem tí-

tulo paraibano, potiguar e é atle-
ta do qualifying, destacou também 
um fato que é essencial para quem 
vive ou pretende viver do esporte. 
Mesmo com o anúncio do valor da 
premiação sendo maior que das úl-
timas edições, os prêmios não au-
mentaram. “A premiação total é 
maior mas em compensação será 
dividida em mais etapas, ou seja, 
não aumentou o valor o que é com-
plicado para o atleta que depende 
da premiação pra pagar as contas”. 

No novo formato, o Circuito 
Brasileiro passa a ser dividido em 
duas competições por etapa. O 
Aberto reúne as duplas entre o 8º 
e o 13º lugar no ranking, além de 
dois convidados e até oito parce-
rias classificadas pelo Qualifying. 
Já o Top 8 será disputado pelas 
sete duplas mais bem ranqueadas, 
além de um convidado especial: o 
campeão do Aberto anterior, que 
ganha o wild card como bônus 
pela performance. No modelo an-
terior, os confrontos eram defini-
dos pela colocação no ranking, 
onde o melhor ranqueado enfren-
tava o time de colocação mais bai-
xa e assim por diante.

“Em nota emitida no último dia 
8, a Confederação Brasileira de Vo-
leibol (CBV) se defendeu. “Desde o 
encerramento das inscrições para 
a etapa de Saquarema do novo Cir-
cuito Brasileiro de Vôlei de Praia, 
a CBV recebeu mensagens e tele-
fonemas de diversos atletas e téc-
nicos solicitando conversas so-
bre o formato da competição…” A 
nota diz ainda que alguns atletas 
foram convocados para uma reu-
nião, mas que teriam mudado o 
teor da pauta. “A CBV preza pela 
transparência nas trocas e con-
versas, e lamenta profundamente 
que essa tentativa de diálogo não 
tenha sido aceita pelos atletas, já 
que a maioria solicitou conver-
sas individuais, sem mencionar 
a obrigatoriedade da presença de 
qualquer outra pessoa. Na equipe 
da CBV, temos também ex-atletas 
que trabalham todos os dias para 
o desenvolvimento e o crescimen-
to do esporte. Estamos abertos ao 
diálogo, mas sempre de maneira 
profissional, sem retaliações ou 
imposições, e tendo o respeito e a 
confiança como bases”, finaliza o 
documento. 

Ricardo, Renato e Luan se mostram 
contrários às novas regras para o
Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Atletas seguem 
divergindo 
da CBV

na paraíba

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Luan diz 
que a 

premiação 
aumentou, 

mas está 
dividida 
por mais 

etapas

Ricardo 
questiona a 

renovação 
de atletas 

com o novo 
sistema

Renato(E)  
cobra a 
falta de 
diálogo 

da 
entidade 

com os 
atletas

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Divulgação/FIVB

Foto: Divulgação/FIVB
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Depois de vencer o Pi-
nheiros por 87 a 85, jogo de-
cidido nos segundos finais, 
numa virada emocionante, 
e garantindo a sexta posi-
ção na tabela de classifica-
ção, o Basquete Unifacisa 
volta a entrar em quadra, 
hoje, a partir das 19h30, em 
Campina Grande, para mais 
um confronto pelo segun-
do turno do Novo Basquete 
Brasil, agora diante do Bau-
ru. A partida terá transmis-
são ao vivo pela TV Itararé e 
YouTube do Basquete Uni-

faciasa. No primeiro turno, 
em jogo disputado no inte-
rior paulista, o Bauru ven-
ceu a Unifacisa por 84 a 68, 
no dia 12 de novembro do 
ano passado.

“Vai ser um jogo dificíli-
mo, mas a gente vai buscar a 
vitória a todo custo, porque 
jogamos em casa. O Bauru 
tem um elenco muito bem 
montado, com investimen-
tos altos, mas o nosso time 
está consciente de que pode 
vencer, e novamente, com a 
ajuda da torcida, vai buscar 
essa vitória também”, pon-
derou Eduardo Schafer, ge-
rente do time paraibano. 

No jogo da última quar-
ta-feira, os destaques ficaram 
por conta de Trevor Gaskins, 
cestinha da partida com 24 
pontos, 5 rebotes e 25 de efi-
ciência. André Góes, com 20 
pontos, 4 rebotes, 3 assistên-
cias e 23 de eficiência. Antô-
nio, com 14 pontos, 5 rebotes 
e 15 de eficiência, e Gerson, 
marcando 12 pontos, 4 rebo-
tes e 11 de eficiência.

A equipe manteve o bom 
trabalho coletivo e aumentou 
sua intensidade defensiva. 
Gaskins repetiu a boa atua-
ção do primeiro tempo e au-
mentou seu aproveitamento, 
marcando 14 pontos apenas 

no período final e junto com o 
capitão, André Góes, que teve 
uma grande atuação defensi-
va e também marcou 10 pon-
tos no quarto período, lidera-
ram a Unifacisa para a virada 
nos minutos finais da par-
tida, com o time de Campi-
na fechando o placar em 87 a 
85. “Uma grande virada, um 
jogo muito emocionante com 
um adversário de confronto 
direto, que estava ali na nos-
sa cola”. Eduardo Schafer re-
forçou também a importância 
da torcida, que lotou o giná-
sio. “Tem nos apoiado e nos 
ajudado bastante ao longo da 
nossa trajetória”.  

Faltam nove dias para o 
início do Jampakart, consi-
derado um dos maiores do 
Brasil, o evento vai reunir 
250 pilotos de todo o Nor-
deste. A primeira etapa está 
marcada para 20 de feverei-
ro com a grande final acon-
tecendo em 12 de junho. A 
inscrição é feita pelo ende-
reço jampakart.com.br/ins-

cricoes ao preço de R$ 420, e 
restam apenas 12 vagas. Ao 
todo sete categorias partici-
pam da competição que terá 
cinco etapas, todas realiza-
das no Circuito Internacio-
nal  Paladino, localizado na 
cidade de Conde, Região Me-
tropolitana de João Pessoa.

Competem pilotos das ca-
tegorias: leves (80kg); master 
(90kg);  graduados (100kg); 
super graduados (110kg); 
sênior (acima de 40 anos); 

intermediária (pilotos re-
cém-saídos da categoria de 
novatos) e rookie (pilotos no-
vatos). Serão cinco etapas até 
a final, prevista para 12 de 
junho. “Teremos etapas em 
20 de fevereiro, 20 de março, 
10 de abril, 1  e 22 de maio e 
a final em 12 de junho. As ex-
pectativas são as melhores já 
que se trata de uma competi-
ção importante e que reúne 
muitos pilotos e de várias ca-
tegorias”, conta o presiden-

te do Jampakart e adminis-
trador do Circuito Paladino, 
Luciano Wanderley.

O Jampakart é semestral 
e acontece desde 2009, sen-
do desde 2016 realizado no 
Circuito Paladino. Localiza-
da na cidade de Conde, Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa, a pista é referendada 
pela Federação Internacio-
nal de Automobilismo (Fia) 
como a melhor pista de Kart 
das Américas.

Jampakart

Competição reúne 250 pilotos no dia 20

Representante da Paraíba no NBB tenta emplacar uma segunda vitória consecutiva atuando em casa

Unifacisa joga hoje contra o Bauru
basquete

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Foto: Divulgação/JampaKart

– Meu negócio é com Jesus! - dizia Dona 
Berenice, ríspida e altiva, sempre que alguém lhe 
recomendava resolver qualquer problema cotidiano 
pelos meios tradicionais.

De querela com vizinho a briga entre parentes 
dentro de casa, problema com IPTU, doença e o que 
mais surgisse, Dona Berenice resolvia com oração. 
Bastava que algo lhe tirasse o sossego e ela logo ia 
“para os pés de Jesus”. Pedia de tudo, tudo mesmo! 
Se queria comer algo que fora proibido por seu 
médico, agradecia pela refeição e pedia que Jesus 
retirasse daquele alimento todo o colesterol. Em 
seguida, tranquilizava filhos e netos, dizendo que 
ali não havia motivo para qualquer preocupação, 
porque acima do médico dela estava o “médico dos 
médicos”, e este havia liberado a ela a comida. 

A relação entre Dona Berenice e o seu Jesus era 
bonita de se ver. Conversava com o Divino com a 
intimidade de quem conversa com um pai, com 
acesso ininterrupto. Orava o dia inteiro e pedia 
pelas coisas mais simples, o tempo todo. Se estava 
esperando o ônibus na parada, ela dizia em voz alta: 

– Jesus, não quero dar nem um passo. Manda 
o motorista parar aqui onde estou! - e encerrava o 
pedido em tom de ordem. 

Quem estava ao seu lado na parada de ônibus 
via o ‘milagre’ acontecer. O motorista parava 
exatamente onde ela havia ordenado aos céus. 
Para quem compartilhava da mesma fé daquela 
senhorinha, era como se ela realmente tivesse uma 
linha direta com o Altíssimo. O oculto, no entanto, 
eliminava o trabalho do motorista, que não escutara 
recado algum, apenas quisera ser gentil com a idosa 
que esperava pelo ônibus. 

Ela também orava para interferir nas relações 
familiares. Bastava achar que um namorado 
não tinha futuro para uma neta sua que ela logo 
disparava a demanda: - Jesus, termina esse namoro! 
- e assim começava o choradeiro. A neta pedia à 
mãe que intercedesse para que a avó retirasse o 
pedido. Se a fé da família era pouca em relação 
à religião de Dona Berenice, sobrava a crença no 
poder que a matriarca supostamente tinha a partir 
de sua relação próxima com o Filho de Deus.

A fama de Dona Berenice se estabeleceu 
também porque vez por outra ela agia para dar 
uma ‘forcinha’ aos céus, o que contribuía para a 
construção do imaginário em torno da pessoa que 
conseguia tudo o que pedia. Ela chegava a ameaçar 
usando o prestígio que havia conquistado. 

– Se esse cachorro continuar latindo durante a 
noite pra tirar meu sono, vou pedir a Jesus que leve! 
- Daí em diante, a família agia para impedir, fosse 
tentando convencê-la do contrário, ou pedindo ao 
cachorro que parasse com os latidos. Certa vez, 
de madrugada, ela abriu o portão para que o cão 
fugisse, e disse a todos no dia seguinte que quem 
levou foi Jesus. Para os pássaros das gaiolas, o 
princípio era semelhante. Ela tirava a trava da porta 
da gaiola, o resto era “com Jesus”. 

tTiago, neto de Dona Berenice, que morava com 
ela, assistia diariamente às orações da avó em tom 
de conversa. 

Na final da Copa do Mundo de 1998, Tiago vivia 
a expectativa de comemorar a conquista do penta 
pela Seleção Brasileira. No tetra ele tinha apenas 
dez anos, entendia menos de futebol, e agora estava 
convicto de que a França não seria páreo para o 
time de Ronaldinho. Até que a maior esperança de 
gols do Brasil fica fora da final e o jogo desanda. 
Quando o time da casa marca o segundo gol, Tiago 
percebe que ali, em campo, não tinha mais jeito. 
Resolve pedir a Jesus, como sua avó. A França marca 
o terceiro. Quem era Tiago para chegar assim em 
Jesus, sem intimidade alguma? Ele resolve pedir 
ajuda à avó, que, para ele, era a única pessoa capaz 
de impedir a tragédia operando um milagre.

– Vó, pede a Jesus pra o Brasil ganhar! - pediu 
Tiago, quase chorando. Dona Berenice respondeu 
sem pensar, como quem salta para marcar um gol 
de voleio. 

– Jesus tem tempo pra besteira não, menino!

Felipe 
   Gesteira

reporter@felipegesteira.com

Jesus ocupado

Colunista colaborador

Foto: Gabriella Tayane/Unifacisa

Na última quarta-feira, em jogo emocionante, decidido nos segundos finais, o Basquete Unifacisa derrotou o Pinheiros por 87 a 85

As disputas do Jampakart vão até o mês de junho e todas acontecem no Circuito Internacional Paladino, no município de Conde
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Esportes

Fifa divulga ranking com
destaque para Senegal

Com apenas dois pon-
tos conquistados em nove 
disputados, o Campinense 
segue a saga em busca da 
primeira vitória na Copa 
do Nordeste. Agora, se qui-
ser continuar com chances 
de classificação para a se-
gunda fase, o clube vai pre-
cisar vencer os próximos 
confrontos e já neste fim 
de semana terá mais um 
compromisso, dessa vez, 
jogando fora de casa.

Na última quarta-feira, 
o rubro-negro empatou 
com o CRB-AL, no meio 

de semana, em Campi-
na Grande. O resultado 
deixou o clube na 6ª co-
locação do grupo A, fora 
da zona de classificação 
para a próxima fase, com 
apenas dois pontos após 
três jogos disputados, in-
clusive dois disputados no 
Amigão.

Considerado o melhor 
jogador em campo e autor 
do gol do Campinense no 
empate com o CRB-AL, o 
meia Dione, já pensa na 
primeira vitória para bus-
car a classificação na Copa 
do Nordeste.

“Tivemos um bom vo-
lume de jogo nas partidas, 

mas falta conseguir a vi-
tória para adquirirmos 
confiança. Não adianta 
lamentar os pontos per-
didos, vamos pensar na 
sequência e buscar os 
pontos para conseguir a 
classificação”, comentou.

As próximas partidas 
que o rubro-negro terá 
para buscar a primeira 
vitória no torneio aconte-
cerão fora de casa, sendo 
a primeira delas, neste 
domingo (13). A Raposa 
vai até Fortaleza para en-
frentar o Floresta-CE, às 
15h, no Estádio Domin-
gão, pela 4ª rodada do 
Nordestão.

A menos de 10 meses do início da Copa do 
Mundo no Catar, foi divulgada, ontem, a primeira 
atualização do ranking da Fifa em 2022. Classifica-
do antecipadamente para o Mundial e com domínio 
absoluto nas Eliminatórias sul-americanas - lidera 
de forma invicta -, o Brasil não conseguiu alcançar 
a Bélgica e segue na segunda posição. Mas o maior 
destaque da lista divulgada pela Fifa vai para Se-
negal, campeã no último domingo, de forma inédita, 
da Copa Africana de Nações. A seleção senegalesa 
chegou à 18ª colocação, a melhor de sua história.

Contando com uma geração badalada, Senegal 
conquistou o torneio continental ao derrotar o Egito, 
na disputa por pênaltis, após empate sem gols no 
tempo normal e na prorrogação. Com isso, o time 
que tem o atacante Sadio Mané, do Liverpool, o go-
leiro Edouard Mendy, do Chelsea, o volante Idrissa 
Gueye, do PSG e o zagueiro Kalidou Koulibaly, do 
Napoli, chegou a uma posição histórica.

Curtas
Gabriel Veron se junta
ao elenco do Palmeiras

O atacante Gabriel Veron testou negativo 
para a Covid-19 no Brasil e foi convidado pela 
diretoria, comissão e elenco para se juntar 
à delegação do Palmeiras em Abu Dabi. Ele 
seguiu para os Emirados Árabes Unidos e vai 
torcer pelos companheiros de perto na final do 
Mundial de Clubes contra o Chelsea, amanhã, 
às 13h30 (de Brasília). Veron ficou fora da lista 
de inscritos no torneio porque foi infectado 
pela Covid-19 e, ao contrário de Piquerez, não 
testou negativo a tempo de jogar a competição. 
O jovem foi submetido a novos exames e só 
teve resultado negativo nessa quarta-feira. 
Com isso, foi liberado para viajar a Abu Dabi. 
Vinicius Silvestre foi liberado para voltar aos 
treinamentos após cumprir isolamento em um 
hotel em Abu Dabi depois que testou positivo 
para Covid-19 na chegada da delegação aos 
Emirados Árabes Unidos.

Após apresentação na 2ª ro-
dada do Campeonato Paraiba-
no no meio de semana, o Bota-
fogo agora muda o foco para a 
Copa do Nordeste, já que terá 
compromisso neste fim de se-
mana pela sequência da 4ª ro-
dada do torneio. No primei-
ro jogo oficial da temporada 
que o clube pode contar com 
o apoio de sua torcida, no Es-
tádio Almeidão, não conse-
guiu vencer, ficando apenas 
no empate de 1 a 1 com o São 
Paulo Crystal. Com o mal ren-
dimento em campo, o treina-
dor Gerson Gusmão já pensa 
em melhorar o grupo para os 
próximos jogos da temporada.

Além do resultado, algo 
que não agradou a torcida foi 
o rendimento do time, tanto 
que, ao fim do jogo, os jogado-
res foram vaiados.

Quem também não ficou 
satisfeito com o rendimento 
do time foi o treinador Ger-
son Gusmão. O comandante 
alvinegro se diz preocupado, 
e afirmou que vai trabalhar 
para melhorar a qualidade 
técnica do grupo, visando o 
jogo da Copa do Nordeste, 
neste sábado.

“Temos que repensar al-
guns conceitos em relação à 
última apresentação já pen-
sando nas próximas partidas. 
Na Copa do Nordeste, as equi-
pes têm um nível melhor e cer-
tamente vai nos exigir mais 
qualidade. Precisamos rea-
gir em termos técnicos, e logo, 
para poder buscar os bons re-
sultados”, comentou.

O Botafogo entra em cam-
po amanhã, às 16h, contra o 
Atlético - BA, no Estádio Al-
meidão, quarta rodada da 
Copa do Nordeste. Pelo Pa-
raibano, o alvinegro só volta a 
campo no mês de março para 
jogar o clássico “Botauto” com 
o Auto Esporte, em jogos pro-
gramados para os dias 9 e 12 
de março, ida e volta.

Atlético x Auto Esporte
Quem fez bonito jogando 

pela 2ª rodada do Campeona-
to Paraibano foi o Auto Espor-
te. O alvirrubro venceu o Atlé-
tico, em Cajazeiras, por 1 a 0, 
e somou os primeiros pontos 
na competição. O atacante Vi-
nícius foi quem marcou, aos 27 
minutos do segundo tempo, o 
gol que sacramentou a vitória 
do Macaco Autino. O resulta-
do fez o Auto Esporte saltar da 
lanterna para a 3ª posição do 
grupo A. O Atlético acumulou 
a segunda derrota na compe-
tição, ambas ocorridas com o 
clube jogando como mandan-
te. O “Trovão Azul” viu a sua 
situação se complicar na tabe-
la de classificação, pois o time 
ainda não conseguiu somar 
pontos e ocupa a lanterna do 
grupo B. 

O alvizulino volta a jogar 
pelo paraibano neste domingo 
(13) contra o São Paulo Crystal, 
às 16h, no Estádio Carneirão, 
em Cruz do Espírito Santo. Já 
o Auto Esporte folga na roda-
da. Das seis partidas restantes, 
o Atlético fará quatro jogos fora 
de Cajazeiras, o que torna bem 
mais complicada a sua situação 
no Campeonato. O elenco vai 
ter tempo depois do jogo con-
tra o São Paulo para se ajustar 
já que a partida seguinte será 
contra o Sousa, no Perpetão, 
mas somente no dia 13 de mar-
ço. O descontrole dos jogos na 
tabela se deve à participação de 
Sousa, Botafogo e Campinense 
na Copa do Nordeste.

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Foto:Guilherme Drovas/Botafogo

Técnico diz que vai exigir mais dos jogadores em função das dificuldades que serão maiores na Copa do Nordeste

Má atuação preocupa Gerson Gusmão
Botafogo

Sem vencer, situação da equipe
se complica após três partidas

campinense

Prêmio consagra Carol
Santiago e Yeltsin Jacques

O Comitê Paralímpico Brasileiro elegeu na últi-
ma quarta-feira os melhores atletas da temporada 
passada, com 10 troféus distribuídos para as mais 
diversas modalidades. O Prêmio Paralímpicos 
2021 consagrou Carol Santiago e Yeltsin Jacques.

A 10ª edição do evento ocorreu em São Paulo, 
dividida em dois dias, e prestou homenagem aos 
ganhadores individuais das 24 modalidades. A 
nadadora Carol Santiago foi a vencedora na cate-
goria “Melhor Atleta Feminino”, e o fundista Yeltsin 
Jacques foi o “Melhor Atleta Masculino”. O prêmio 
de “Atleta da Galera” ficou com a velocista Thalita 
Simplício.

Maior medalhista brasileira nos Jogos Paralím-
picos Tóquio 2020, Carol conquistou três medalhas 
de ouro (50 m e 100 m livre e 100 m peito), uma de 
prata (revezamento 4x100 m livre misto 49 pontos) 
e outra de bronze (100 m costas) na classe S12 
(para atletas com baixa visão).

Yeltsin, da classe T11 (cegos), subiu duas vezes 
ao lugar mais alto do pódio. Nos 1.500 m, quebrou 
o recorde mundial e garantiu a 100ª medalha 
de ouro do Brasil em Jogos Paralímpicos, e nos 5 
000m, alcançou a sua primeira conquista na aber-
tura das provas de atletismo em Tóquio. Dono de 
impressionantes 27 medalhas em Jogos Paralím-
picos, o ex-nadador Daniel Dias, aposentado nos 
Jogos de Tóquio, foi outro homenageado pelo CPB.

Carol Santiago e Yeltsin Jacques durante a premiação

Foto: Alê Cabral/CPB

Foto: Samy Oliveira/Campinense

Na última quarta-feira, o Campinense até saiu na frente do marcador, mas o CRB empatou

Gerson Gusmão orienta jogadores durante a partida diante do São Paulo Crystal, no Almeidão

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com
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244 — Gordiano III, imperador romano
641 — Heráclio, imperador bizantino
731 — Papa Gregório II
824 — Papa Pascoal I
1650 — René Descartes, matemático e
filósofo francês
1868 — Jean Bernard Léon Foucault, físico e 
acadêmico francês
1917 — Osvaldo Cruz, médico e epidemiologista 
brasileiro
1918 — Taitu Bitul, imperatriz etíope
1948 — Serguei Eisenstein, diretor e
roteirista russo
1996 — Quarentinha, futebolista brasileiro
2002 — Dom Frei Eliseu Maria Gomes de Oliveira, 
religioso católico (PB)
2008 — Cícero Vieira da Silva (Mocó), poeta 
popular e cordelista (PB)
2012 — Whitney Houston, cantora, compositora, 
produtora e atriz norte-americana
2019 — Paulo Soares, médico e político (PB)
2019 — Ricardo Boechat, jornalista, apresentador 
e radialista brasileiro
2020 — Unhandeijara Lisboa (Nandi), artista 
plástico, jornalista, fotógrafo, escultor
e gravador (PB)
2020 — Babi Paiva (Abelardo Cavalcanti de 
Paiva), músico instrumentista (PB)

Mortes na História

Ermenegildo Matos Gomes
8/2/2022 – Aos 54 anos, na zona 
rural de São José de Piranhas 
(PB), assassinado. Foi morto a tiros 
durante uma emboscada montada 
por um grupo de vários homens.

Foto: Reprodução

Luíza Ramos Amado
7/2/2022 – Aos 90 anos, em 
Salvador (BA), de causa não 
divulgada. Era a última filha viva 
do escritor alagoano Graciliano 
Ramos. Foi casada com o 
sociólogo e escritor baiano James 
Amado, membro da Academia de Letras da 
Bahia e irmão do também escritor Jorge Amado. 
O marido dela morreu em 2013, em Salvador.

Foto: Arquivo Pessoal

Elenildo Pereira da Silva
8/2/2022 – Aos 46 anos, em Bayeux 
(PB), assassinado com vários 
tiros quando caminhava e foi 
surpreendido por dois homens. O 
caso é investigado pela Polícia Civil.

Foto: Reprodução

Rayanara Kaylaner do 
Nascimento
8/2/2022 – Aos 18 anos, em Santa 
Rita (PB), vítima de homicídio. Foi 
assassinada com requintes de 
crueldade por dois homens que 
estavam em um carro. Eles desceram 
do veículo, atiraram várias vezes e ainda esmagaram 
a cabeça da vítima com uma pedra.

Foto: Reprodução

Adalberto Alves Araújo
9/2/2022 – Aos 80 anos, em Patos 
(PB), vítima de uma parada cardía-
ca. Comerciante que trabalhou por 
muitos anos no Mercado Municipal 
de Patos. Foi sepultado no Cemitério 
São Miguel, no bairro Belo Horizonte.

Foto: Arquivo Pessoal

Fábio Zambiasi
7/2/2022 – Aos 55 anos, em Carazinho 
(RS), vítima de queda de uma árvore. 
Ex-zagueiro do Coritiba (PR), de 1995 
a 1997, em 144 partidas, e tornou-se 
referência de liderança no elenco. 
Marcou 18 gols pelo time. Vivia atual-
mente no Rio Grande do Sul e estava em uma pro-
priedade trabalhando com extração de madeira.

Foto: Divulgação

Obituário
Édson Duarte
7/2/2022 – Aos 69 anos, no Rio de 
Janeiro (RJ), em decorrência de um 
derrame e uma infecção urinária. 
Forrozeiro e sambista alagoano 
que residia em Vila Velha (ES). Era 
cantor, compositor e percussionista.

Foto: Tribuna Hoje

Aforismo
“E o tempo está passando e a 
morte está chegando cada vez 

mais perto. E temos medo da morte 
estar chegando perto e nós ainda 

não termos vivido.”

(Osho)
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Os restos mortais de um 
homem enterrado há 1.400 
anos perto de um cavalo 
sem cabeça foram descober-
tos em um antigo cemitério 
na cidade de Knittlingen, 
sul da Alemanha. Segundo 
a Sciente Alert, o homem foi 
enterrado na época em que 
a dinastia merovíngia (476-
750 d.C.) prosperou na área, 
governando uma faixa gi-
gante de território que hoje é 
a França e a Europa Central.

Como registra o site 
Sputnik News, pesquisa-
dores alegam que, duran-
te sua vida, o homem pro-
vavelmente serviu aos reis 
da dinastia. “Ele estava em 
uma 'cadeia de comando' 
com os reis merovíngios no 

topo, o que significava que 
ele era obrigado a participar 
das campanhas do rei”, dis-
se à Live Science o arqueó-
logo Folke Damminger, do 
Escritório do Estado para a 
Preservação de Monumen-
tos do Conselho Regional de 
Stuttgart, responsável pela 
pesquisa.

“Como membro da elite 
local, ele provavelmente era 
o chefe de uma casa agrícola 
composta por sua família e 
seus servos”, disse Dammin-
ger. No entanto, o homem 
não era um agricultor em 
sentido estrito, já que outros 
trabalhadores podem ter fei-
to grande parte da agricul-
tura real, disse Damminger.

Ainda não se sabe exata-
mente por que ele foi enter-
rado perto de um cavalo sem 

cabeça, mas “muito prova-
velmente a decapitação [do 
cavalo] fez parte da cerimô-
nia de enterro”, disse Dam-
minger. Segundo o pesqui-
sador, o cavalo pode ter sido 
colocado perto de seu dono 
como um “bem funerário”, 
para a vida após a morte, 
em vez de ser um sacrifício, 
disse Damminger. A cabeça 
do cavalo, porém, não foi en-
contrada até agora.

É provável que os mem-
bros de sua família tenham 
querido apresentá-lo como 
um indivíduo rico e impor-
tante para que pudessem 
se beneficiar de seu status. 
“Uma função dessa cerimô-
nia foi a 'encenação' do fale-
cido em seu antigo status e 
riqueza como uma reivin-
dicação de seus sucessores 

para manterem esse status”, 
disse Damminger.

Os arqueólogos desco-
briram os restos mortais de 
várias outras pessoas, que 
viveram na mesma época 
que esse cavaleiro, dentro 
do mesmo cemitério. Alguns 
deles foram enterrados com 
ricos bens funerários, como 
armas e joias. Os pesquisado-
res vão continuar investigan-
do o enterramento do cavalo 
sem cabeça e outros túmu-
los no cemitério. Dammin-
ger disse que a equipe está no 
processo de escavação e res-
tauração dos bens desse ho-
mem misterioso. O trabalho 
antropológico futuro preten-
de compreender por que ele 
morreu, qual era seu estado 
de saúde e quantos anos ele 
tinha quando morreu.

Da redação

Zabé da Loca (1924–2017) viveu vinte e 
cinco anos sob blocos de rochas no Cariri 
paraibano. Seu nome de pia era Isabel 

Marques da Silva, natural de Buíque, cidade 
pernambucana.

Graças a seu pai, aprendeu a tocar pífano. 
Alguns anos depois, formou um duo de pífano 
com o marido. Depois da morte de Delmiro 
Marcolino, seu esposo, criou uma banda de 
pífano com seus filhos e um afilhado.

Estive com Zabé da Loca duas vezes, 
a primeira em Monteiro e a última numa 
solenidade na Fundação Espaço Cultural, em 
João Pessoa. Ela estava sendo homenageada 
pelo Governo do Estado.

Nossa conversa em Monteiro, naquela 
plenitude cósmica do Cariri (ah, lugar mágico, 
esse Cariri!), girou em torno da solidão.

Confessou-me que sentia muitas saudades 
daqueles tempos em que vivia no lajedo: “Nas 
noites do Cariri, o céu, as estrelas, a lua eram a 
minha companhia predileta. Fiz muitas músicas 
olhando o céu anoitecido. Gosto, gosto muito 
do silêncio noturno povoado pelas vozes dos 
bichos. As vozes da noite me encantam: nem 
o canto das aves agourentas me assusta – é 
motivo para as minhas músicas. O senhor gosta 
do canto dos grilos?”, perguntou.

Não disse nada. Absolutamente nada. 
Apenas pensei no poeta Manuel de Barros... 
Pensei que, antes de tudo, a poesia é puramente 
cósmica – a poesia e a música. E os poetas e os 
músicos são as antenas da raça, captam sons, 
tons e contratons da natureza.

Zabé, ah, Zabé...! Tanta sabedoria intuitiva, 
tanta sensibilidade, transbordando nos sons do 
seu pífano. Do seu pífano. Do seu pífano. Do seu 
pífano.

Sim, Zabé da Loca não vivia só de 
seus incríveis improvisos musicais – era 
contemplativa, demasiadamente contemplativa. 
Muitas de suas composições tinham a ver com a 
paisagem do Cariri, como frisei anteriormente. 
O silêncio da noite e suas suaves vivas vozes 
vivas levavam Zabé da Loca a atingir o êxtase 
musical...

Era, sim, talvez, também, o momento 
epifânico em que ela conversava com o seu 
Deus e com as estrelas do Cariri. Epifania, 
epifania, epifania – pura epifania.

Carlos 
   Azevedo

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

Saudade de 
Zabé da Loca

Foto: Reprodução/Augusto Pessoa/Revista Continente

Pernambucana de nascimento, Zabé da Loca viveu 
25 anos sob blocos de rochas no Cariri paraibano

Animal decapitado, com cerca de 1.400 anos, foi 
desenterrado ao lado dos restos mortais de um cavaleiro

Cavalo sem cabeça 
é encontrado em 
cemitério medieval

ESQUELETO MISTERIOSO
Foto: State Office for the Preservation of Monuments in the Regional Council of Stuttgart

Decapitação do cavalo poderia ser parte  de uma cerimônia fúnebre

Carlos Azevedo é sociólogo, antropólogo e 
membro do Instituto Histórico e Geográfico da 

Paraíba – IHGP; também integra o Grupo de 
Pesquisa em História do Brasil Holandês



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação dos 
serviços de patrulha mecanizada com grade aradora em atendimento das necessidades do município 
de Areial – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal 
nº 120/10; 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) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.com. Edital: www.areial.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 10 de Fevereiro de 2022
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, por meio do site WWW.PORTALDE-
COMPRASPUBLICAS.COM, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE VEICULO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 
2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 07:30 as 12:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3358–1005. 
E-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM. 

Barra de São Miguel - PB, 10 de Fevereiro de 2022
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00055/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA 
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS. 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: Gm Pinturas - Grafica, Editora e Serigrafia Ltda - CNPJ 02.729.584/0001-66. L. N. 
de Figueiredo Silva Impressao - CNPJ 29.250.038/0001-02. Luciano Bezerra da Silva - CNPJ 
01.098.180/0001-59. Rosivaldo Gomes da Silva Grafica e Editora - CNPJ 10.359.279/0001-58. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Av. Trinta de Abril, 45 - Centro - Boqueirão - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3391-1375.

Boqueirão - PB, 09 de Fevereiro de 2022
JOÃO MARCOS DE FREITAS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 09 de Março de 2022, licitação mo-
dalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO 
PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF VI 
LIMEIRA. 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 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 10 de Fevereiro de 2022
JOSIVAN BATISTA DA SILVA 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
ESQUADRIAS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 10 de Fevereiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TERMO DE CONVOCAÇÃO
DO SEGUNDO COLOCADO

A Prefeitura Municipal de Belém, através do Senhor Luis Sebastião Alves, Pregoeiro deste 
Município, torna público aos interessados, e em especial aos participantes do Pregão Presencial 
0004/2022, que, tendo em vista que a empresa arrematante do item (3) do objeto AQUISIÇÃO DE 
KITS DE ENXOVAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MÃES CARENTES CADASTRADAS 
NOS PROGRAMAS SOCIAIS, E MATERIAIS DE USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 não ter apresentado o FGTS dentro 
do prazo estipulado na Lei 123/06, assim sendo CONVOCO a Empresa remanescente na ordem de 
classificação GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES - CNPJ: 13.188.441/0002-91 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 
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2022
O Município de Belém, Estado do Paraíba, torna público e para conhecimento das licitantes e 

de quem mais interessar possa que a licitação supramencionada, que tem por objeto AQUISIÇÕES 
PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE SIMPLES ALVENARIA, PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDOS E CAIXAS D’ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVER-
SAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO 
DE 2022, em conformidade com a parecer da Assessoria Jurídica, foi revogada por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, conforme decisão 
circunstanciada no competente processo licitatório.

Belém - PB, 10 de fevereiro de 2022.
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADAS DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2022. 
DOTAÇÃO: 01.01 GABINETE DA PREFEITA 04.122.0021.2002 MANTER AS ATIVIDADES DO 
GABINETE DA PREFEITA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 19.3.3.90.30.01 
MATERIAL DECONSUMO 21.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA 01.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04.122.0021.2004 MANTER AS 
ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO 500 RECURSOS NÃO VINCU-
LADOS DE IMPOSTOS 28.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 30.3.3.90.39.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 01.03 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL 
04.122.0032.2005 MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 33.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 35.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 02.01 SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 41.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
44.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 03.01 SECRETARIA 
DE FINANÇAS 04.123.0021.2007 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 52.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
55.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 04.01 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 104.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
107.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 05.01 SECRETARIA 
DE ESPORTE E TURISMO 27.812.0021.2026 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ESPORTE E TURISMO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 181.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 185.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA 06.01 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0021.2028 MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE CULTURA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 195.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 199.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA 07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTE 15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 210.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 212.33.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 08.01 SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
240.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 242.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS – PESSOA JURÍDICA 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.0428.2061 
MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 410.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 414.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 426.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 429.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA 10.301.0428.2063 MANTER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA – PSF 600 TRANS-
FERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 
FEDERAL 445.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 447.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.302.0083.2067 MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSOCIAL – CAPS 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 477.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
479.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.0428.2064 
MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 451.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 453.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 08.244.0468.2045 MANTER 
AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM – FMAS 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 299.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
301.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: 
CT Nº 00044/2022 - 08.02.22 - FABIOLA SOARES DE OLIVEIRA - R$ 391.965,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.012/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022  
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB., às 10hs:30min do dia 23/02/2022, licitação 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de 
combustíveis, lubrificantes, destinado a frota de veículos do município de Cacimbas/PB, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. fundamento legal: 
termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 
e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 
08:30 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com. 
Edital: http://www.cacimbas.pb.gov.br/, ou www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br

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

Pregoeiro Oficial/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.004/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022  

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB., às 08hs:30min do dia 23/02/2022, licita-
ção modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada 
de combustíveis, lubrificantes, destinado a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de 
Cacimbas/PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 
06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei 
complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. 
Informações: no horário das 08:30 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
cacimbas.cpl@gmail.com. Edital: http://www.cacimbas.pb.gov.br/, ou www.tce.pb.gov.br. www.
portaldecompraspublicas.com.br 

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

Pregoeiro Oficial/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N. º 001/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, 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, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço que ocorrerá 
na forma eletrônica, no dia 24 de Fevereiro de 2022 as 10h01min, tendo como objetivo: Aquisição de 
Notebook Educacional, destinados a manutenção da Secretaria de Educação Municipal, conforme TC 
nº 202141860-5; A reunião ocorrerá no portal compras publicas, através do endereço: www.portal-
decompraspublicas.com.br ; Para maiores informações e-mail: caldasbrandaolicitacao@gmail.com.

Caldas Brandão, 10 de Fevereiro de 2022.
JOÃO ACASSIO NASCIMENTO OLIVEIRA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N. º 002/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, 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, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legis-
lação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço que 
ocorrerá na forma eletrônica, no dia 24 de Fevereiro de 2022 as 11h01min, tendo como objetivo: 
Aquisição de equipamentos e material permanente, destinados a secretaria de saúde municipal, 
conforme Proposta: 11238.753000/1210-01; A reunião ocorrerá no portal compras publicas, através 
do endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br ; Para maiores informações e-mail: caldas-
brandaolicitacao@gmail.com.

Caldas Brandão, 10 de Fevereiro de 2022.
JOÃO ACASSIO NASCIMENTO OLIVEIRA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00004/2021

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada, para a execução dos ser-
viços de limpeza urbana no Município de Conde–PB. LICITANTES HABILITADOS: SERVICOL 
Serviços e Construções Ltda.; e SP Soluções Ambientais S.A. LICITANTES INABILITADOS: 
Eco Rio Soluções Ambientais Eireli - não atendeu na íntegra aos itens 10.4 e 11 do Edital; KI 
Construtora Ltda. - o Envelope nº 01 Documentos de Habilitação, não continha a documentação 
solicitada e sim elementos identificados como “Proposta de Preço”; M Construções & Serviços 
Ltda. - não atendeu na íntegra aos itens 10.4 e 11 do Edital; Nordeste Construções Instalações 
e Locações Eireli - não atendeu na íntegra aos itens 10.4 e 11 do Edital; PG Construções e 
Serviços Eireli - não atendeu aos itens 10.3.1.4, 10.3.2 e 10.5.3, bem como não atendeu na 
integra aos itens 10.4 e 11 do Edital; Saneape Soluções Ambientais Eireli - não atendeu na 
íntegra aos itens 10.4 e 11 do Edital; TECNAL - Tecnologia Ambiental em Aterros Sanitários 
Ltda. - não atendeu na íntegra aos itens 10.4 e 11 do Edital; e Ultra Serv Terceirizações em 
Serviços e Mão de Obra Eireli - não atendeu na íntegra aos itens 10.4 e 11 do Edital. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, inclusive da presente intimação do resultado da Fase 
Habilitação da Concorrência nº 00004/2021, 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 
recurso, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
22/02/2022, às 14:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações e vista 
aos autos do processo poderão ser obtidas pelo interessado, junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas - de 
Segunda a Quinta - e das 08:00 as 14:00 horas - Sexta dos dias úteis. E-mail: conde.cpl.2021@
gmail.com. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Conde - PB, 07 de Fevereiro de 2022
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00008/2022, para o dia 15 de 

Fevereiro de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Major Augusto 
Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 09 de Fevereiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2022
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 
IN00002/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA O FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 
E ORIENTAÇÃO JURÍDICA DA GESTÃO, INCLUSIVE COM A ELABORAÇÃO DE DEFESAS, 
EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS PARA O MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB PARA OS 
CONSELHOS MUNICIPAIS E AO CRAS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ELISIANE DA SILVA BATISTA - R$ 36.000,00.

Gado Bravo - PB, 03 de Fevereiro de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA COM REGISTRO NA ANP PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS 
DA FROTA OFICIAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE FORMA PARCELADA CONFORME ES-
PECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE 
EDITAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LS AUTOPOSTO DE 
COMBUSTIVEL LTDA – EPP - R$ 1.185.600,00.

Gado Bravo - PB, 10 de Fevereiro de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA(S) PARA O FORNECIMENTO PARCELADO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA, 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES 
DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GENILDA 
BARBOSA DE SALES ME - R$ 335.125,65.

Gado Bravo - PB, 08 de Fevereiro de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O FORNECIMENTO PARCELADO, 
MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA, DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.003 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04 122 2001 2003 COORDENAR E MANTER AS ATIVI-
DADES ADMINISTRATIVAS – 02.006 SEC. DE EDUCAÇÃO – 12 361 1005 2009 MANTER AS 
ATIVIDADES DO FUNDEB 40% – 12 361 1005 2010 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – MDE – 12 361 1005 2011 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS 
DO FNDE – 12 365 1005 2014 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.007 SECRETARIA 
DA AGRICULTURA – 20 122 1007 2017 MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA – 
02.010 SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA – 15 122 1003 2020 MANTER AS ATIVIDADES DE 
INFRAESTRUTURA – 05.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1004 2022 MANTER AS 
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 1004 2025 MANTER AS ATIVIDADES 
DO PAB FIXO – 10 301 1004 2030 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MAC E SAMU – 08.008 
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 244 1008 2033 MANTER AS ATIVIDADES DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL–RP – 08 244 1008 2037 MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAS SCFV/PBF/CRAS – ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 09/02/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 00701/2022 - 09.02.22 - GENILDA BARBOSA DE 
SALES ME - R$ 335.125,65.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM REGISTRO NA ANP PARA FORNECER 
COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE 
FORMA PARCELADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.002 – GABINETE 
DO PREFEITO – 04 122 2001 2002 – MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 
– 02.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04 122 2001 2003 – COORDENAR E MANTER 
AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – 02.004 – SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 1009 
2005 – MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS – 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO12 
361 1005 2009 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% – 12 361 1005 2010 – MANTER 
AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE – 12 361 1005 2011 – MANUTENÇÃO DE 
PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE 12 361 1005 2012 – MANTER AS ATIVIDADES DO 
TRANSPORTE ESCOLAR – 12 361 1005 2013 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA – 12 
365 1005 2014 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 12 367 1005 2015 – ATENDIMENTO A 
ALUNOS ESPECIAIS – 02.007 – SECRETARIA DA AGRICULTURA – 20 122 1007 2017 – MANTER 
AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA – 02.009 – SECRETARIA DE ESPORTES – 27 812 1006 
2019 – MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS – 02.010 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-
RA – 15 122 1003 2020 – MANTER AS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA – 26 606 1003 2021 
– MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS – 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 
301 1004 2022 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 122 1004 
2023 – DESENVOLVER AÇÕES DE APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE – 10 301 1004 2025 – 
MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO – 10 301 1004 2026 – MANTER AS ATIVIDADES DO 
PSF E NASF – 10 301 1004 2028 – MANTER AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL – 10 301 1004 
2029 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) – 10 302 1004 
2030 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MAC E SAMU – 10 304 1004 2032 – MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – 08.008 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO 
SOCIAL – 08 244 1008 2033 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL–RP 08 244 1008 2034 – MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS – 08 244 
1008 2036 – MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA – IGDBF – 08 244 1008 
2037 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAS VÍNCULOS – (SCFV 
/ PBF / CRAS) – 08 244 1008 2038 – PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA 
FELIZ – 02 244 1008 2039 – APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS – 08 244 
1008 2040 – DESENVOLVER DESPESAS DE PROGRAMAS FNAS – ELEMENTO DE DESPESA: 
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 10/02/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 00601/2022 - 10.02.22 - LS AUTOPOSTO DE COM-
BUSTIVEL LTDA - EPP - R$ 1.185.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTA-
ÇÃO JURÍDICA DA GESTÃO, INCLUSIVE COM A ELABORAÇÃO DE DEFESAS, EMISSÃO 
DE PARECERES JURÍDICOS PARA O MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB PARA OS CON-
SELHOS MUNICIPAIS E AO CRAS. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo:2.002 – GABINETE 
DO PREFEITO – 02002.04.122.2001.2002 – MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO 
PREFEITO – 3.3.90.35.00.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA – 3.3.90.39.00.00 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – 02.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
– 02003.04.122.2001.2003 – COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – 
3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
03/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 01201/2022 
- 03.02.22 - ELISIANE DA SILVA BATISTA - R$ 36.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00011/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de profissional para  prestação dos 
serviços especializados de apoio administrativo de nível superior para operacionalização e condução 
de procedimentos administrativos, junto ao Município de Gurinhém - PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. 
E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 10 de fevereiro  de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
Nº 00005/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2021, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Adecita – 08 salas de aulas, localizada neste Município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA ANTENAS 
EIRELI - R$ 1.069.954,37.

Itapororoca - PB, 10 de Fevereiro de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS
Nº 00005/2021

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Adecita – 08 salas de aulas, localizada neste Município; DESIGNO os 
servidores Jhef Costa da Silva, Secretario, como Gestor; e Maria Navegantes da Silva, Engenheira 
Civil, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00005/2021, 
especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente. 

Itapororoca - PB, 10 de Fevereiro de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de gêneros alimentícios de panificação em geral para atender as necessidades da administração 
municipal em 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOAO 
BATISTA DOS SANTOS DUARTE 03664523474 - R$ 194.400,00.

Itapororoca - PB, 10 de Fevereiro de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de gêneros alimentícios de panificação em geral para atender 

as necessidades da administração municipal em 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00001/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação con-
signada no orçamento vigente 2022 Elementos de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00012/2022 - 10.02.22 - JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE 
03664523474 - R$ 194.400,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00004/2022 
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00004/2022 
, que objetiva: AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DES-
TINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS.; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: - MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS 
MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - CNPJ: 22.465.640/0001-00 - Valor: R$ 4.990,00 (Quatro Mil 
Novecentos e Noventa Reais);

Guarabira - PB, 26 de janeiro de 2022
HARLLANE HERCULANO MARINHO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
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 NO RAMO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/
PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SONAR SERVIÇOS 
RADIOLOGIA LTDA. CNPJ: 31.505.330/0001-62. Valor: R$ 16.250,00 (DEZESSEIS MIL DUZENTOS 
E CINQUENTA REAIS)

Guarabira - PB, 04 de fevereiro de 2022.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME A DEMAN-

DA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE FORMA 
EMERGENCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2022. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 
- Material de Consumo – 3.3.90.32.01 – Material para Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: Dezembro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e e MJ 
COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - CNPJ: 22.465.640/0001-00 - Valor: 
R$ 4.990,00 – Quatro Mil Novecentos e Noventa Reais – CT 00033/2022 – 26/01/2022

HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00004/2022.
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME A DEMAN-

DA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE FORMA 
EMERGENCIAL.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 26.01.2022

HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSES-

SORAMENTO NO ÂMBITO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E HABITACIONAIS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2022 – Elemento de despesa: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – CNPJ: 
13.519.354/0001-99 - CT Nº 00020/2022 – 12.01.2022 - R$ 60.000,00 – Sessenta Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSES-

SORAMENTO NO ÂMBITO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E HABITACIONAIS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 12/01/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um imóvel situado na Rua José Epaminondas, nº 34, Bairro Novo, 

Guarabira/PB, com a finalidade da implantação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher 
- CRAM, até dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00010/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 
- 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e ANTENOR GALDINO DE SOU-
ZA- R$ 21.663,60 - Vinte e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta Centavos. - CT 
Nº 00061/2022 – 04/02/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00010/2022.
OBJETO: Locação de um imóvel situado na Rua José Epaminondas, nº 34, Bairro Novo, 

Guarabira/PB, com a finalidade da implantação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher 
- CRAM, até dezembro de 2022.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SEC. DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 04/02/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 11 de fevereiro de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00003/2022
Aos 01 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Guarabira, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antonio André - Centro - 
Guarabira - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Municipal nº 20, de 02 de Julho de 2007; Decreto Municipal nº 66, de 29 de Dezembro 
de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00003/2022 que 
objetiva o registro de preços para: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento 
de materiais gráficos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA - CNPJ nº 08.785.479/0001-20.

VENCEDOR: GRAFICA FREI DAMIAO LTDA
CNPJ: 05.113.473/0001-19
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1 ADESIVOS (PAPEL) BOTONS 
DIVERSOS 0,07X0,07

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 10000 0,22 2.200,00

2 ADESIVO VINIL COM RECOR-
TE ELETRONICO

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

M² 50 94,00 4.700,00

3

AGENDA F. 16 - CAPA PAPEL 
TRIPLEX 250G - 4X0 CORES 
COM PLASTIFICAÇÃO - MIO-
LO PAPEL SULFITE 75G COM 
158 PÁGINAS 1X1 COR COM 
ESPIRAL (PEDIDO MINIMO 
150)

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UND 600 16,10 9.660,00

4 ATENDIMENTO SOCIAL CAPS 
I, F.9, PAPEL 75G -1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 500 0,30 150,00

5 ATESTADO MEDICO F.16, 
PAPEL 75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

BLOC/
100 F 300 12,80 3.840,00

6 BANNERS COLORIDOS EM 
LONA COM MONTAGEM

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

M² 50 132,00 6.600,00

7
BIOGRAFIA COM 80 PÁGI-
NAS - F.8 ABERTO, PAPEL 
COUCHÊ 115G- 4X4 CORES

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 200 16,50 3.300,00

8 BLOCOS DE ANOTAÇÕES 
F.16, PAPEL 75G -1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

BLOC/
100 F 300 12,50 3.750,00

9
BOLETIM DE CAMPO E LA-
BORATÓRIO F.9, PAPEL 75G 
-1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 2000 0,27 540,00

10 BOLETIM DIÁRIO F.9, PAPEL 
75G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 2000 0,90 1.800,00

11 BOLETIM ESCOLAR F.9, PA-
PEL 180G, 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,26 1.300,00

12
BOLETIM INFORMATIVO 
MENSAL SAÚDE MENTAL 
F.9, PAPEL 75G 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 1000 0,27 270,00

13

BPA C -BOLETIM DE PRODU-
ÇÃO AMBULATORIAL DADOS 
CONSOLIDADO F.9, PAPEL 
75G 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 8000 0,25 2.000,00

14

BPA I - BOLETIM DE PRODU-
ÇÃO AMBULATORIAL DADOS 
INDIVIDUALIZADOS F.9, PA-
PEL 75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 8000 0,26 2.080,00

15
CADASTRO USUÁRIOS/
SAÚDE MENTAL F.18, PAPEL 
180G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 1000 0,72 720,00

16
CADERNETA DE VACINAÇÃO 
CONTRA RAIVA HUMANA 
F.18, PAPEL 180G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 2000 0,72 1.440,00

17

CAPA CASAMENTO COLETI-
VO F.4, PAPEL DUPLEX-4X0 
CORES COM BOLSO- SEM 
PLASTIFICAÇÃO

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 300 2,60 780,00

18

CAPA DE ULTRASSONOGRA-
FIA, F.4, PAPEL TRIPLEX –4X0 
CORES COM ORELHA COM 
PLASTIFICAÇÃO - (PEDIDO 
MINIMO 1.000)

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 1,70 8.500,00

19 CAPA PROCESSO F.4, PAPEL 
180G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 8000 1,50 12.000,00

20

CAPA PROCESSO DIVERSOS 
F.4 - PAPEL TRIPLEX 4X0 
CORES - COM BOLSO SEM 
PLASTIFICAÇÃO (PEDIDO 
MINIMO 1.000)

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

 UND 10000 1,60 16.000,00

21 CARIMBO AUTOMÁTICO 
REF.4911

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UND 50 66,00 3.300,00

22 CARIMBO MADEIRA
GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UND 40 45,00 1.800,00

23
CARTÃO CONTROLE DE ME-
DICAÇÃO DIABÉTICO F.16, 
PAPEL 180G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 3000 0,40 1.200,00

24
CARTÃO CONTROLE DE ME-
DICAÇÃO HIPERTENSO F.16, 
PAPEL 180G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 3000 0,40 1.200,00

25

CARTÃO DE VISITA PAPEL 
TRIPLEX 300G - 4X4 CORES 
COM VERNIZ LOCAL FRENTE 
E VERSO

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UND 15000 0,30 4.500,00

26

CARTEIRA DE PRIORIDADE 
PARA PORTADORES DE FI-
BROMIALGIA MED.9X5 CM 
– EM PAPEL SULFITE 180G + 
PLASTIFICAÇÃO

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

 UND 200 7,90 1.580,00

27

CARTEIRA DE ESTACIONA-
MENTO VAGA ESPECIAL 
PARA PORTADORES DE FI-
BROMIALGIA MED. 15X10 CM 
+ PLASTIFICAÇÃO

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

 UND 200 10,00 2.000,00

28

CARTILHA F.8 ABERTO– PA-
PEL COUCHÊ 115G - COM 
12 PÁGINAS 4X4 CORES E 
GRAMPO (PEDIDO MINIMO 
1.000)

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UND 4000 1,55 6.200,00

29

CADERNETA DA CRIANÇA F.8 
ABERTO, MIOLO PAPEL 75G- 
4X4 CORES COM 36 PÁG., 
CAPA PAPEL TRIPLEX 250G 
4X0 CORES COM PLASTIFI-
CAÇÃO (MENINA) - (PEDIDO 
MININO 300)

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 2000 12,50 25.000,00

30

CADERNETA DA CRIANÇA F.8 
ABERTO, MIOLO PAPEL 75G- 
4X4 CORES COM 36 PÁG. 
CAPA PAPEL TRIPLEX 250G 
4X0 CORES CEM PLASTIFI-
CAÇÃO (MENINO) - (PEDIDO 
MINIMO 300)

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UND 2000 12,50 25.000,00

31

CADERNETA DA GESTANTE 
F.8 ABERTO, MIOLO PAPEL 
75G 2X2 CORES COM 16 
PÁGINAS, CAPA PAPEL DU-
PLEX 275G 4X0 CORES- SEM 
PLASTIFICAÇÃO (PEDIDO 
MINIMO 300)

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 1000 13,00 13.000,00

32 CARTÃO DA GESTANTE F.6, 
PAPEL 180G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 2000 1,00 2.000,00

33
CARTÃO DE MATRICULA E 
APRAZAMENTO DA FAMÍLIA 
F.18, PAPEL 180G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 3000 0,75 2.250,00

34
CARTÃO DE VACINA DO 
ADULTO, F.36, PAPEL 180G 
-1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 4000 0,60 2.400,00

35
CARTÃO DE VACINA CO-
VID–19 F.32 - PAPEL 180G 
– 4X4 CORES

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UND 20000 0,60 12.000,00

36
CARTÃO DE VACINA CO-
VID–19 CRIANÇA F.32 - PAPEL 
180G – 4X4 CORES

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UND 10000 0,65 6.500,00

37 CARTÃO OFTALMOLOGIA 
F.16, PAPEL 180G-1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 1000 0,65 650,00

38
CARTÃO DE VACINAÇÃO DO 
ANIMAL F.18 - PAPEL 180G 
- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UND 10000 0,85 8.500,00

39
CARTAZES F.4 PAPEL COU-
CHÊ 115G BRILHO 4X0 CO-
RES (PEDIDO MINIMO 200)

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 2000 0,85 1.700,00

40

CARTEIRA DE MEDICAÇÃO, 
CAMPANHA HANSENÍASE, 
VERMINOSE, PAPEL 180G-
1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 3000 0,75 2.250,00

41 CARTOES DIVERSOS F.16, 
PAPEL 180G- 2X2 CORES

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 10000 0,90 9.000,00

42
CERTIFICADOS DIVERSOS 
F.9 - PAPEL DUPLEX – 4X0 
CORES

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,90 4.500,00

43
CHECK-LIST DO VEÍCULO 
SAMU F.9, PAPEL 75G- 1X0 
COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 1000 0,27 270,00

44 CHECK-LIST USA SAMU F.9, 
PAPEL 75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 1000 0,27 270,00

45 CHEC-LIST USB SAMU F.9, 
PAPEL 75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 1000 0,27 270,00

46
CHECK-LIST CONDUTOR 
SAMU, F.9 PAPEL 75G- 1X0 
COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 1000 0,28 280,00

47

CHECK-LIST - INST. COLETAS 
DE DADOS DE ENFERMA-
GEM PARA AVALIAÇÃO DE 
TRAUMA - SAMU F.9, PAPEL 
75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 2000 0,28 560,00

48
CONSOLIDADO DADOS EPI-
DEMIOLÓGICO DE DST POR 
MÊS F9, PAPEL 75G 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 2000 0,28 560,00

49

CONVITE TAMANHO F.9, 
PAPEL COUCHÊ 300G BRI-
LHO- 4X4 CORES (PEDIDO 
MINIMO 500)

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 2000 0,80 1.600,00

50

COPIAS DE MATERIAL DIVER-
SOS PARA CAPACITAÇÃO E 
EVENTOS F.9, PAPEL 75G- 
1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 30000 0,25 7.500,00

51
CUPONS F.32, PAPEL COU-
CHÊ 90G- 1X0 COR- NUME-
RADO (PEDIDO MINIMO 100)

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

BLOC/
100 F 800 6,60 5.280,00

52
CRACHÁ PAPEL DUPLEX 
250G, MED.10X15CM, 4X0 
CORES COM CORDÃO

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 10000 6,50 65.000,00

53

DIÁRIOS DE CLASSE DI-
VERSOS F.9 - CAPA PAPEL 
180G–4X1 COR - MIOLO 75G 
1X1 COR COM 95 PAGINAS

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 500 30,00 15.000,00

54

ENCADERNAÇÃO DE MATE-
RIAL DIVERSOS COM 100 
FLS CAPA E CONTRA CAPA 
COM ESPIRAL

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UND 5000 2,50 12.500,00

55 ENVELOPE BRANCO MED. 
24X34CM 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 4000 1,40 5.600,00

56 ENVELOPE KRAFT
MED.26X36CM 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 8000 1,60 12.800,00

57
E-SUS ATENDIMENTO INDI-
VIDUAL F.9, PAPEL 75G- 1X1 
COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 10000 0,25 2.500,00

58
E-SUS ATENDIMENTO ODON-
TOLÓGICO INDIVIDUAL F.9, 
PAPEL 75G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 10000 0,25 2.500,00

59 E-SUS ATIVIDADE COLETIVA 
F.9, PAPEL 75G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,26 1.300,00

60 E-SUS CADASTRO COLETIVO 
F.9, PAPEL 75G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,26 1.300,00

61
E-SUS CADASTRO DOMI-
CILIAR F.9, PAPEL 75G- 1X1 
COR

GRÁFICA 
FREI DA-
MIÃO

UNID 5000 0,26 1.300,00

62 E-SUS CADASTRO INDIVIDU-
AL F.9, PAPEL 75G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 10000 0,26 2.600,00

63
E-SUS FICHA DE PROCE-
DIMENTOS F.9, PAPEL 75G- 
1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 10000 0,26 2.600,00

64
E-SUS FICHA DE VISITA DO-
MICILIAR E TERRITORIAL F.9, 
PAPEL 75G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 10000 0,26 2.600,00

65

FICHAS DE INSTRUMENTO 
DE ACOMPANHAMENTO DO 
ALUNO F.9 - COM 3 VIAS - 
SENDO A 1ª VIA 4X0 CORES, 
2ª E 3ª VIA 1X0 COR - PAPEL 
180 G- GRAMPEADO.

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 6000 0,95 5.700,00

66 FICHA ANAMNESE F.9, PAPEL 
75G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,25 1.250,00

67 FICHA DE AUTOIMAGEM F.9, 
PAPEL 75G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,25 1.250,00

68
FICHA DE REGISTRO DO 
VACINADO F.9, PAPEL 75G- 
1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 4000 0,26 1.040,00

69 FAIXA EM LONA 4 CORES, 
COM MONTAGEM

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

M2 80 131,00 10.480,00

70 FICHA ATEND. CLÍNICO F.9, 
PAPEL 75G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 10000 0,27 2.700,00

71 FICHA ATEND. FISIOTERAPIA 
F.9, PAPEL 75G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,26 1.300,00

72
FICHA ATENDIMENTO AMBU-
LATORIAL F.9, PAPEL 75G- 
1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 20000 0,26 5.200,00

73 FICHA BOLSA FAMILIA-CADU-
NICO F.4 2X2CORES

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 6000 0,66 3.960,00

74 FICHA B-TB, PAPEL 75G- 1X0 
COR. F.9

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 3000 0,28 840,00

75 FICHA CLÍNICA F.9 PAPEL 
180G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 10000 0,26 2.600,00

76 FICHA CLÍNICA DA MULHER 
F.9 PAPEL 180G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 2000 0,30 600,00

77
FICHA CONTROLE DIÁRIO 
DE MEDICAÇÃO F.9, PAPEL 
75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 2000 0,28 560,00

78
FICHA DE PRESCRIÇÃO ME-
DICA F.9, PAPEL 75G- 1X0 
COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,28 1.400,00

79
FICHA DE ACOMPANHAMEN-
TO DIÁRIO SISVAN F.9, PAPEL 
75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,25 1.250,00

80
FICHA DE ATENDIMENTO AM-
BULATORIAL ATENÇÃO BÁSI-
CA F.9, PAPEL 75G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 15000 0,25 3.750,00

81
FICHA DE ATENDIMENTO 
UBS SAMU F.9, PAPEL 75G 
1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 1000 0,26 260,00

82 FICHA DE ATESTO CARTÃO 
SUS F.9, PAPEL 75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,26 1.300,00

83
FICHA DE CONTROLE DE 
TESTE LABORATORIAL F.9, 
PAPEL 75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,26 1.300,00

84
FICHA DE CONTROLE TRA-
TAM. TUBERCULOSE F.9, 
PAPEL 75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 2000 0,28 560,00

85
FICHA DE DIAGNOSTICO 
LABORATORIAL DE DENGUE 
F.9, PAPEL 75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,26 1.300,00

86

FICHA DE ENCAMINHAMEN-
TO (REFERENCIA E CONTRA 
REFERENCIA) F.9, PAPEL 
75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 10000 0,28 2.800,00

87
FICHA DE ENCAMINHAMEN-
TO/RETORNO F.9, PAPEL 
75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 10000 0,28 2.800,00

88 FICHA DE EVOLUÇÃO F.9, 
PAPEL 75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 10000 0,26 2.600,00

89
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
DO PACIENTE F.9, PAPEL 
75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,26 1.300,00

90 FICHA DE MATRICULA F.9, 
PAPEL 180G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 7000 0,68 4.760,00

91
FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE 
NASCIDOS VIVOS F.9, PAPEL 
75G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI DA-
MIÃO

UNID 2000 0,27 540,00

92
FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE 
ÓBITO < 1 ANO F.9, PAPEL 
75G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 2000 0,26 520,00

93
FICHA DE NOTIFICAÇÕES DE 
HEPATITES VIRAIS F.9, PAPEL 
75G-1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 4000 0,26 1.040,00

94
FICHA DE REFERENCIA E 
CONTRA REFERENCIA F.9, 
PAPEL 75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 15000 0,26 3.900,00

95
FICHA DE REFERENCIA PARA 
O CEO F.9, PAPEL 75G- 1X0 
COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,26 1.300,00

96
FICHA DE REGULAÇÃO MÉDI-
CA/ATENDIMENTO SAMU F.9, 
PAPEL 75- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 1000 0,26 260,00

97 FICHA DE TRIAGEM F.9, PA-
PEL 75G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,26 1.300,00

98 FICHA DE PSIQUIATRIA F.18, 
PAPEL 75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 1000 0,22 220,00

99 FICHA DE CEMITÉRIO F.16, 
PAPEL 180G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 200 0,46 92,00

100 FICHA GERAL F.12, PAPEL 
180G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 30000 0,50 15.000,00

101
FICHA GERAL DE CONTINU-
AÇÃO F.12 PAPEL 180G- 1X1 
COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 15000 0,60 9.000,00

102 FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO 
F.9, PAPEL 75G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,28 1.400,00

103
FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO 
INFANTIL F.9, PAPEL  75G- 
1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,26 1.300,00

104 FICHA PRATELEIRA F.16, 
PAPEL 180G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 2000 0,52 1.040,00

105
FICHA RESULTADOS DE EXA-
MES F.9, PAPEL 75G- 1X1 
COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 10000 0,28 2.800,00

106 FICHA VISITA F.32, PAPEL 
180G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 10000 0,45 4.500,00

107
FICHAS DIVERSAS PARA 
SECRETARIAS, F.9 PAPEL 
180G 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 10000 0,28 2.800,00

108

FOLDERS DIVERSOS, F.8, 
PAPEL COUCHÊ 115G- 4X4 
CORES. (PEDIDO MÍNIMO 
1.000)

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 50000 0,70 35.000,00

109 FOMULÁRIO BUSCA ATIVA 
F.9, PAPEL 75G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,26 1.300,00

110 FORMULÁRIO SSA2 F.9, PA-
PEL 75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI DA-
MIÃO

UNID 5000 0,26 1.300,00

111
FORMULÁRIO DE NOTIFICA-
ÇÃO DE OBRA F.18 COM 2 
VIAS - NUMERADO- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

TLS 50 18,00 900,00

112 FORMULÁRIO DIVERSOS. 
F.9 - 75 GRS. 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 50000 0,26 13.000,00

113
FORMULÁRIO DOS MÉDICOS 
SAMU-192. F.9. 1X1 COR. 
75 GRS.

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 3000 0,26 780,00

114 FORMULARIO NOTIFICAÇÃO, 
MEDINDO 22X32CM. 2VIAS.

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

TLS/
2 VIAS 500 16,30 8.150,00

115 GABINETE F.32, PAPEL 75G- 
1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

BLOC/
100 F 150 11,50 1.725,00

116 GERA F.24, PAPEL 75G- 1X0 
COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

BLOC/
100 F 300 13,00 3.900,00

117
HISTÓRICO ESCOLAR F.9, 
PAPEL- 1X1 COR. PAPEL 
180G.

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,85 4.250,00

118

INGRESSOS DIVERSOS F.72– 
PAPEL DUPLEX 250G - 4X0 
CORES (PEDIDO MINIMO 
1.000)

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UND 8000 0,42 3.360,00

119

JORNAL ESCOLAR F.8 ABER-
TO CAPA PAPEL SULFITE 
75G 1X1 COR MIOLO COM 10 
PAGINAS PAPEL JORNAL 1X1 
COR COM GRAMPO (PEDIDO 
MINIMO 1.000)

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UND 4000 0,98 3.920,00

120

LAUDO PARA DIAGNÓSTI-
COS REAGENTES E NÃO 
RAGENTES F.9, PAPEL 75G- 
1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,28 1.400,00

121

LIVRO DE DIRETRIZES OPE-
RACIONAIS, CAPA EM PAPEL 
TRIPLEX 250G - 4X0 CORES, 
60 PÁGINAS, MIOLO 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 300 16,00 4.800,00

122

LIVRETO ANUAL F.8 FECHA-
DO – CAPA PAPEL TRIPLEX 
4X0 CORES SEM PLASTIFI-
CAÇÃO - MIOLO COM 28 PA-
GINAS PAPEL SULFITE 75G 
- 1X1 COR COM GRAMPOS

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UND 2000 5,00 10.000,00

123

PANFLETOS DIVERSOS F.16, 
PAPEL COUCHE 115G- 4X0 
CORES. (PEDIDO MÍNIMO 
1.000)

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 40000 0,70 28.000,00

124

PLANNER F.4 ABERTO – CAPA 
PAPEL TRIPLEX 300G 4X0 
CORES MIOLO COM 36 PÁ-
GINAS 4X4 CORES – PA-
PEL SULFITE 90G - COM 2 
GRAMPOS

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UND 2000 12,35 24.700,00

125

PROTOCOLO GERAL RECIBO 
DE TRAMITAÇÃO DE PRO-
CESSO F.9, PAPEL 75G- COM 
PICOTES- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 2000 0,66 1.320,00

126

PROVAS IDEG/2022 - 4º ANO- 
F.9, MIOLO PAPEL 75, 4 PÁG, 
4X4 CORES -CAPA F.9, PAPEL 
75G,4X0 CORES

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 500 3,00 1.500,00

127

PROVAS IDEG/2022 - 5º ANO- 
F.9, MIOLO PAPEL 75, 4 PÁG, 
4X4 CORES -CAPA F.9, PAPEL 
75G,4X0 CORES

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 500 3,00 1.500,00

128

PROVAS IDEG/2022 - 9º ANO- 
F.9, MIOLO PAPEL 75, 4 PÁG, 
4X4 CORES -CAPA F.9, PAPEL 
75G,4X0 CORES

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 500 2,90 1.450,00

129
CARTÃO RESPOSTA PROVA 
IDEG/2022 F.9, PAPEL 180G, 
4X0 CORES

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 500 0,84 420,00

130
RECEITUÁRIO CONTROLE 
ESPECIAL COM 2 VIAS F.16, 
PAPEL 75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

BLOC/
100 F 2000 14,00 28.000,00

131

RECEITUÁRIO DE NOTIFICA-
ÇÃO AZUL TIPO B F.24, PAPEL 
SUPERBOND AZUL 56G- 1X0 
COR- NUMERADO

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

BLOC/
50 F 700 15,60 10.920,00

132
RECEITUÁRIO MÉDICO SIM-
PLES F.16, PAPEL 75G- 1X0 
COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

BLOC/
100 F 5000 14,25 71.250,00

133
REQUISIÇÃO DE EXAMES 
BPA-I/BPA-C F.12, PAPEL 75G- 
1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

BLOC/
100 F 2500 14,75 36.875,00

134

REQUISIÇÃO DE EXAMES 
CITOPATOLÓGICO - COLO 
DO ÚTERO F.9, PAPEL 75G- 
1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,26 1.300,00

135
REQUISIÇÃO DE EXAMES 
DIVERSOS F.9, PAPEL 75G- 
1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 20000 0,26 5.200,00

136
REQUISIÇÃO DE EXAMES 
LABORATORIAL F.9, PAPEL 
75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 20000 0,26 5.200,00

137 REQUISIÇÃO DE MAMOGRA-
FIA F.9, PAPEL 75G- 1X1 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 5000 0,26 1.300,00

138
REQUISIÇÃO DE MATERIAL 
COM 2 VIAS, F.16, PAPEL 
75G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

TLS 600 13,50 8.100,00

139

REVISTA PEDAGÓGICA F.4 
ABERTO - CAPA COUCHÊ 
115G –4X4 CORES - MIOLO 
PAPEL SULFITE 75G COM 6 
PAGINAS 4 CORES E 14 PA-
GINAS 1 COR COM GRAMPO

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UND 2000 4,55 9.100,00

140
TALÕES DE FEIRA, F.64 
–50X2 VIAS NUMERADAS, 
PAPEL 56G

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

TLS 200 13,30 2.660,00

141
TALÕES DIVERSOS F.16 50X2 
VIAS NUMERADAS, PAPEL 
56G- 1X0 COR

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

TLS 300 18,80 5.640,00

142

TALÃO DE AUTORIZAÇÃO 
PROCEDIMENTOS F.16, PA-
PEL 75G- 1X0 CORES - COM 
PICOTE- NUMERADO

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

TLS 
COM
10

100 17,50 1.750,00

143
VENTAROLAS F.12, PAPEL 
TRIPLEX 300G- 4X4 CORES- 
COM CORTE.

GRÁFICA 
FREI 
DAMIÃO

UNID 4000 0,70 2.800,00

TOTAL 814.992,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Guarabira firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00003/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Guarabira, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00003/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- GRAFICA FREI DAMIAO LTDA.
CNPJ: 05.113.473/0001-19.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 
- 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 
- 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 
89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 
- 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 
- 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143.

Valor: R$ 814.992,00.
 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Guarabira.
Guarabira - PB, 01 de Fevereiro de 2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.042/2021

CHAVE CGM: O1MM-BIIH-KR4D-8YKL
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTO INSETI-

CIDA A BASE DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS 
DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E 
SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/052847.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Pregoeira, torna público que, a fim de que 

sejam analisadas e atendidas as recomendações do órgão de controle da Prefeitura (CGM), fica 
SUSPENSA, “sine die”, a referida licitação marcada para o dia 10/02/2022 às 09h00min (horário 
de Brasília), devendo oportunamente ser fixada nova data.

João Pessoa, 10 de fevereiro de 2022.
Lucélia Alves Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE OBRAS - DIOB

ERRATA DE LICITAÇÃO
1 . A diretoria de Obras torna público, para conhecimento e esclarecimento dos interessados, com 

fiindamcnto no art. 43 §3° da Lei 8.666/93, que houve um equfveco na elaboração da especificação 
tecnica da licitação na modalidade CONCORRÉNCIA n° 07.003/2021 que se encontra no Anexo 
1 do edital de licitação. Desta forma, a presente errata visa corrigir o erro material encontrado:

Onde se lê na página l (›:
“FONTE  100t g2- OkSE
O usaterlel de terraglao•gem deve ser enviado parg o aterro saniário Fozx UftE-JP,
IocaMzado na Rua E’áks Figueiredo de OkveTza, Saoca RIta — PB.”
Leia-sc:
Os residuos de demoüçáo üeveréo ser eo›1etos prrfereocialrocate para e Usiben — Usfaa de 

Beneflciaozenlo de Reafdoos Séfldos d• Coastmçao CMI localizada aa R.
.4ntóaieta Súttro — José Azoúrlco de .t.lmeida, Joáo Pnsoa — PB, em caso de Iruposdhlüdaüe 

de receblmento do material por ecto, a executora teverá encemiahar oe resíduos parn írees de 
Aterro Inertes devldsmentr sutoriznd•s. A comprovação da destinação adequada do Bota-Fere 
deverú ser •prrsentuda no flscnl por meio d•s notss de Controle de trenspone de Resíduos emitidas 
pelo recebedor do material.

2. Esta errata integra o edital anteriormente publicado, permanecendo  inalterados o.e 
tempos seguintes:

3. Para todos os efeitos legais esta errata será publicada no sítio do portal da transparência 
do municipio;

Produza-se assim esta alteração para todos os efeitos legais.
João Pessoa. 09 fevereiro de 2022.

Eng.’ Isabel Cristina S. Freitas
Diretora de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.007/2020              
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.010/2021 – Execução dos Serviços de Implantação de  

Pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa/PB nas Ruas: 
Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha 
e Cidade de Gurinhém - LOTE 10..

CONTRATANTE: Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: ANTUNES ENGENHARIA LTDA..
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo a Prorrogação do Prazo de Execução e Contratual por 

05 (CINCO) meses, perfazendo um Total 11 (onze) meses e o Prazo do Contrato fica igualmente 
Prorrogado por 05 (CINCO) meses, Totalizando 13 (TREZE) meses, com fundamento no art. 57, 
parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93. 

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS:Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e Eduardo Américo Antunes de Oliveira 

/ Antunes Engenharia.
Data da Assinatura: 10/02/2022

João Pessoa, 10 de fevereiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.007/2021
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.028/2021 – Execução dos Serviços de Manutenção, Recu-

peração e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Reservatório nas Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Ernani Sátiro, Cônego Matias Freire, Zulmira de Novais 
e José Eugênio em João Pessoa/PB – Lote 01.

CONTRATANTE: Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora Econ Emp. e Construções Ltda.
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo a Prorrogação de prazo Contratual.  O prazo total para 

conclusão dos serviços fica prorrogado por 05 (CINCO) meses, perfazendo um total de 10 (DEZ) 
meses e o prazo contratual permanece inalterado.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro /Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e Epitácio 

Alves de Almeida/ Construtora Econ Emp. e Construções Ltda.
Data da Assinatura: 02/02/2022

João Pessoa, 02 de fevereiro de 2022.
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.011/2021
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.025/2021 – Execução dos Serviços de manutenção, re-

cuperação e melhoria de instalações e ambientes, com construção de reservatório, nas Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Cantalice Leite, Seráfico da Nóbrega, Antenor Navarro 
em João Pessoa/PB – Lote 04.

CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: EMKO CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ Nº 24.233.779/0001-53
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo a Prorrogação do Prazo de Execução por 05 (cinco) 

meses, com fundamento no art. 57, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro /Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e César 

Petrulli Amaral Rocha / EMKO CONSTRUTORA EIRELI.
Data da Assinatura: 07/02/2022

João Pessoa, 07 de fevereiro de 2022.
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.012/2021              
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.026/2021 – Execução dos Serviços de Manutenção, Recu-

peração e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Reservatório nas Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Hugo Moura, Dumerval Trigueiro Mendes e Augusto 
dos Anjos em João Pessoa/PB – Lote 05.

CONTRATANTE: Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: EMKO CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ Nº 24.233.779/0001-53
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo a Prorrogação do Prazo de Execução por 04 (QUATRO) 

meses, com fundamento no art. 57, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro /Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e César 

Petrulli Amaral Rocha / EMKO CONSTRUTORA EIRELI.
Data da Assinatura: 02/02/2022

João Pessoa, 02 de fevereiro de 2022.
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.017/2021              
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.030/2021 – Execução dos Serviços de Manutenção, Recu-

peração e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Reservatório nas Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Índio Piragibe, Frei Albino e General Rodrigo Otávio 
em João Pessoa/PB - LOTE 07.

CONTRATANTE: Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA-EPP CNPJ Nº  08.978.001/0001-17
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo a Prorrogação do Prazo de Execução por 04 (QUATRO) 

meses, com fundamento no art. 57, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro /Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e Joncely 

Maia Neiva/ AJP ENGENHARIA .
Data da Assinatura: 02/02/2022

João Pessoa, 02 de fevereiro de 2022.
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.008/2021              
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.023/2021 – Execução dos Serviços de Manutenção, Recu-

peração e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Reservatório nas Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Tharcilla Barbosa, Arnaldo de Barros, Luiza Lima Lobo 
e Angelo Francisco Notare, em João Pessoa/PB– Lote 02.

CONTRATANTE: Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora Econ Emp. e Construções Ltda.
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo a PRORROGAÇÃO DE PRAZO.  O prazo total para 

conclusão dos serviços fica prorrogado por 05 (CINCO) meses, perfazendo um total de 10 (DEZ) 
meses e o prazo contratual fica igualmente prorrogado por 05 (CINCO) meses, totalizando 16 
(DEZESSEIS) meses. 

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro /Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e Epitácio 

Alves de Almeida/ Construtora Econ Emp. e Construções Ltda.
Data da Assinatura: 01/02/2022

João Pessoa, 01 de fevereiro de 2022.
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.009/2021.
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.029/2021 – Execução dos serviços de manutenção, recupera-

ção e melhoria de instalações e ambientes, com construção de reservatório, nas Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental (EMEF): Santa Ângela, Analice Gonçalves, Napoleão Laureano, Analice 
Caldas e Luiz Vaz de Camões em João Pessoa/PB – Lote 03.

CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ (MF) Nº 25.157.541/0001-59.
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo a prorrogação do prazo de execução por 04 (quatro) 

meses, com fundamento no art. 57, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93.
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro /Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e Edson 

Bessa da Silveira / EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
Data da Assinatura: 07/02/2022

João Pessoa, 07 de fevereiro de 2022.
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de pneus destinados a utilização em veículos e equipamentos rodoviários oficiais e/ou à serviço 
da municipalidade via locação. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 
2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e 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) 
3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@gmail.com. Edital: https://lagoadedentro.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 10 de Fevereiro de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de merenda 
escolar destinada ao atendimento das necessidades da Rede Municipal de Ensino. Abertura da 
sessão pública: 10:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 10:01 horas do 
dia 24 de Fevereiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 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) 3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@gmail.com. 
Edital: https://lagoadedentro.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 10 de Fevereiro de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

blica de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PNAE NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO – PB. Os interessados deverão 
apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 
10 de Março de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua Alfredo Chaves, S/N - Centro 
- Lagoa de Dentro - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para 
abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; e legislação 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) 3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@gmail.com. 

Lagoa de Dentro - PB, 10 de Fevereiro de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00022/2021. OBJETO: Sistema de registro de preços para 
possível aquisição de luminárias em LED, de forma parcelada, para atender as necessidades da 
prefeitura municipal de Marcação – PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para 
no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer 
junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob 
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores: Center Led Materiais Eletricos Eireli - CNPJ 26.474.579/0001-18. Maria dos Santos 
Lima - ME - CNPJ 07.532.349/0001-13. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Manoel Benevo-
nuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3625-1111.

Marcação - PB, 10 de Fevereiro de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de creche com capacidade 
para 50 (cinquenta) crianças, com base no programa Paraíba Primeira Infância. A sessão marcada 
para 04 de março de 2022 as 09h00, fica suspensa por motivos de força maior, devendo a mesma 
ser remarcada em data posterior.

NAZAREZINHO, 10 de fevereiro de 2022.
Marilda Sarmento Luis
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0004/2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA-ME – CNPJ nº 26.606.245/0001-50, conforme 

especificações no contrato, pela contratação direta da empresa AIRTON LUCAS RIBEIRO DA 
SILVA-ME – CNPJ nº 26.606.245/0001-50, com o valor global de R$ 23.434,02 (vinte e três mil 
quatrocentos e trinta e quatro reais e dois centavos),

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca -  PB, em  09 de fevereiro de 2022.

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0004/2022

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 

art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 0006/2021, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação direta para Aquisição de gêneros alimentícios, carnes bovina, frango 
e seus derivados, destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas da secretaria 
de educação no mês de fevereiro de 2022 do Município de Pedra Branca-PB, a empresa AIRTON 
LUCAS RIBEIRO DA SILVA-ME – CNPJ nº 26.606.245/0001-50, com o valor global de R$ 23.434,02 
(vinte e três mil quatrocentos e trinta e quatro reais e dois centavos),

Pedra Branca, em 09 de fevereiro de 2022.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0004/2022

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com o processo 

de Dispensa de Licitação nº 0004/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA-ME – CNPJ nº 26.606.245/0001-50
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, carnes bovina, frango e seus derivados, destina-

dos a merenda escolar e demais atividades dos programas da secretaria de educação no mês de 
fevereiro de 2022 do Município de Pedra Branca-PB. 

VALOR R$: 23.434,02 (vinte e três mil quatrocentos e trinta e quatro reais e dois centavos),
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca - PB, 10 de fevereiro de 2022.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022
A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0008/2022, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:00horas (horário de Brasília-DF) do dia  23/02/2022, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  a prestação de serviços para o trans-
porte de estudantes da rede municipal de ensino do município de Piancó-PB, durante o exercício 
2022, de acordo com as  especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital e anexos 
encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-
-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 10 de Fevereiro de 2022
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00009/2022, em favor da empresa MARIA ANGELICA AMBROZIO DOS 
SANTOS INACIO 07432929440 – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 32.028.765/0001-26, tendo 
como objeto a Aquisição de Utensílios Domésticos para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde do Município de Piancó-PB. Com o Valor Global Estimado de R$ 14.370,00 (quatorze mil, 
trezentos e setenta reais), em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, 
conforme Art. 72, e Art. 75, II da Lei 14.133/2021.  

Piancó- PB, em 10 de fevereiro de 2022. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00009/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: MARIA ANGELICA AMBROZIO DOS SANTOS INACIO 07432929440 – ME, 

inscrita no CNPJ/CPF sob n° 32.028.765/0001-26.
OBJETIVO: Aquisição de Utensílios Domésticos para atender as necessidades da Secretaria 

de Saúde do Município de Piancó-PB.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 14.370,00 (quatorze mil, trezentos e setenta reais).  

Piancó- PB, em 10 de fevereiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2021

RESULTADO FASE PROPOSTA
A Prefeitura Municipal de Puxinanã - PB, TORNA PÚBLICO o resultado de julgamento de pro-

postas de preços, referente à tomada de preços em epígrafe, que tem por objeto a REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL QUINTINO LEÔNCIO. Após análise e julgamento 
de propostas, sagrou-se vencedora do certame a empresa T4 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ: 12.096.959/0001-51, no valor global de R$ 639.137,40 (seiscentos e trinta e nove mil cento 
e trinta e sete reais e quarenta centavos). Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a  Comissão Permanente de Licitação através do e-mail: cml.puxinana@
gmail.com . Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB – Paraíba. 

Puxinana – PB, 10 de fevereiro de 2021.
Gisley Morais Souto 
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RE-
FERENTE ao FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E UBS’s DA ATENÇÃO 
BÁSICA; ADJUDICO o seu objeto a: ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 
HOSPITALARES - R$ 875,00; BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - R$ 1.540,00; L G PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA – ME - R$ 456.351,52; M.TESTA CONFECCAO - R$ 14.380,00; MEDLE-
VENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 
90.000,00; MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS 
LTDA - R$ 15.243,08; NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - R$ 7.200,00; NNMED 
– DISTRIBUIÇÃO, IMPOR. E EXPOR. DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 9.649,00; ODONTOMED 
COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 25.379,30; PHARMAPLUS LTDA - R$ 
717,36; PHOSPODONT LTDA - R$ 7.245,52.

Remígio - PB, 08 de Fevereiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTE 
ao FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E UBS’s DA ATENÇÃO BÁSICA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ATACAMED COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - R$ 875,00; BETANIAMED COMERCIAL 
EIRELI - R$ 1.540,00; L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME - R$ 456.351,52; M.TESTA 
CONFECCAO - R$ 14.380,00; MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODU-
TOS HOSPITALARES LTDA - R$ 90.000,00; MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS 
MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 15.243,08; NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO 
EIRELI - R$ 7.200,00; NNMED – DISTRIBUIÇÃO, IMPOR. E EXPOR. DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 9.649,00; ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 
25.379,30; PHARMAPLUS LTDA - R$ 717,36; PHOSPODONT LTDA - R$ 7.245,52.

Remígio - PB, 08 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00002/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTE ao FUNCIONA-
MENTO DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E UBS’s DA ATENÇÃO BÁSICA. 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: Atacamed Comercio de Produtos Farmaceuticos 
e Hospitalares - CNPJ 09.260.831/0001-77. Betaniamed Comercial Eireli - CNPJ 09.560.267/0001-
08. L G Produtos Hospitalares Ltda - ME - CNPJ 17.227.485/0001-53. M.testa Confeccao - CNPJ 
23.829.339/0001-09. Medlevensohn Comercio e Representacoes de Produtos Hospitalares Ltda - 
CNPJ 05.343.029/0001-90. Moderna Hospitalar Comercio de Materiais Medicos e Ortopedicos Ltda 
- CNPJ 38.827.087/0001-48. Nacional Comercio e Representacao Eireli - CNPJ 18.588.224/0001-
21. Nnmed - Distribuição, Impor. e Expor. de Medicamentos Ltda - CNPJ 15.218.561/0001-39. 
Odontomed Com. de Produtos Medico Hospitalares Ltda - CNPJ 09.478.023/0001-80. Pharmaplus 
Ltda - CNPJ 03.817.043/0001-52. Phospodont Ltda - CNPJ 04.451.626/0001-75. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631.

Remígio - PB, 10 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
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.portal-
decompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço- anterior-
mente suspensa -, para: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E PSICOTRÓPICOS 
DESTINADOS A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DA 
FARMÁCIA BÁSICA E PRONTO ATENDIMENTO. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do 
dia 23 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM. Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 13 de Janeiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2021, que objetiva: Contra-
tação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços de pavimentação 
de diversas ruas no município de Rio Tinto – PB – CONTRATO DE REPASSE 1023186–60/2015; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: R F SERVICOS 
DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 139.109,47.

Rio Tinto - PB, 04 de Fevereiro de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2021
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais gráficos diversos, para melhor atender as necessi-

dades das secretarias este município. O Pregoeiro oficial convoca o comparecimento de todas as 
empresas credenciadas, para a fase de lances verbais, que será realizado no dia 15 de fevereiro de 
2022 às 14:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 993335316.

Rio Tinto - PB, 10 de fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
OBJETO: Aquisição de carnes, frangos e frios diversos, para melhor atender as necessidades 

da Prefeitura Municipal de Rio Tinto-PB. O Pregoeiro oficial convoca o comparecimento das se-
guintes empresas:

ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO; C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE; CHARLES 
NUNES DA SILVA 03908057426; EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA; JK 
INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA; JOAO ERIELSON CLEMENTINO GOMES 
70205583482; JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO; JOSE CARLOS DE SOUZA 
PEREIRA; JOSE ROBERTO SILVA DO CARMO 00782598439; LARISSA DE LOURDES BORGES 
FELIX 71390216438; LARISSE LEONIA DE PONTES NERI; LINDENBERGUE NASCIMENTO 
DE SANTANA 08658566480; LL MASTER SUPERMERCADOS LTDA; PARAIBA COMERCIO E 
SERVICOS EM GERAL EIRELI; RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI; 
RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS; ROSINETE MARIA DAS NEVES; S M DE J OLIVEIRA 
e SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA 08935959421, para a fase de lances verbais, que será 
realizado no dia 15 de fevereiro de 2022 às 09:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio 
Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Telefone: (083) 993335316.

Rio Tinto - PB, 10 de fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 000017/2022, 

“ onde se lê: Aquisição de materiais de expediente e didáticos diversos, para melhor atender as 
necessidades das secretarias deste município; leia-se:  restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços objeti-
vando contratações futuras, para: Aquisição de materiais de expediente e didáticos diversos, para 
melhor atender as necessidades das secretarias deste município. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Assis Chateaubriand s/n, - Centro – Rio 
Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Rio Tinto - PB, 10 de fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 
de pavimentação de diversas ruas no município de Rio Tinto – PB – CONTRATO DE REPASSE 
1023186–60/2015. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Rio Tinto e conforme Contrato de Repasse n° 1023186–60/2015 – MDR 
21.100 15.451.1006.1051 1510.1147.4490–51. VIGÊNCIA: até 09/05/2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Rio Tinto e: CT Nº 00017/2022 - 09.02.22 - R F SERVICOS DE 
CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 139.109,47.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pedro Muniz, 142 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Convite, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
PERTINENTE PARA REFORMA DA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, LOCALIZADA NA SEDE 
DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: cplsantahelena.pb@
gmail.com. Convite: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 09 de Fevereiro de 2022
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
REVOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 00001/2022
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurí-

dica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA – PB; REVOGO o correspondente procedimento 
licitatório. Justificativa: Razões de interesse público, pelo fato de divergência no edital e nos dados 
inseridos no sistema BLL.

Santa Helena - PB, 09 de Fevereiro de 2022
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Santa Rita - PB, 10 de fevereiro de 2022. 
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 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 nº 093/2021, 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, os quais apontam como proponente vencedor:

- GILMARA MARTINS DE PONTES
CNPJ: 13.167.781/0001-55
Valor R$: 370.931,20
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019,

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO 
PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a:

- CHRISTIANNY MAROJA EIRELI
CNPJ: 04.462.687/0001-38
Valor R$: 86.550,00
- DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA 
CNPJ: 17.020.542/0001-29
Valor R$: 830.400,00
- DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.334.945/0001-08
Valor R$: 2.478.900,00
- MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A
CNPJ: 29.329.985/0001-85
Valor R$: 31.720,00
- N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 22.566.069/0001-10
Valor R$: 499.800,00
- RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES
CNPJ: 07.526.979/0001-85 
Valor R$: 1.124.400,00

Santa Rita - PB, 10 de fevereiro de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da rede 
municipal de ensino do município de São Bentinho/PB, Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Data e local, 08:30 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.  

São Bentinho - PB, 10 de Fevereiro de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados as diversas secretarias do 

município de São Bentinho/PB. Data e local, às 09:00 horas do dia 07/03/2022, na sala de reunião da 
CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. 
E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital:www.saobentinho.pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.  

São Bentinho - PB, 10 de Fevereiro de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação dos serviços de implantação e manutenção do Prontuário Eletrônico do 
Cidadão-PEC da Estratégia e-SUS AB do Ministério da Saúde, assim como, do e-SUS AB Território 
para uso dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para 
adequação à demanda - Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00011/2021 - Eder Batista de Sousa 
- 1º Aditivo - acréscimo de R$ 11.400,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 03.02.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 

Objetivo: Contratação de terceiros para fornecimento diariamente de refeições tipo: quentinha 
e coffe-break e fornecimento de salgados, conforme especificações no edital, conforme especifi-
cações no edital.

Data da sessão: 01 de fevereiro de 2022, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br, https://serragrande.pb.gov.br/licita-
caolista.php e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 19 de janeiro de 2022.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Expedientes e Didáticos diversos, para atender 
aos Programas Federais e demais setores [Secretarias e Departamentos] que compõem a Adminis-
tração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
do Município de Sertãozinho: DOTAÇÃO PARA MATERIAIS DE EXPEDIENTE- PAPELARIA:

02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.30.00.00.00.00.0500
02.04.08.122.1003.2.013.3.3.90.30.00.00.00.00.0500
02.04.08.243.2013.2.049.3.3.90.30.00.00.00.00.0500
02.04.08.243.2013.2.050.3.3.90.30.00.00.00.00.0501
02.05.10.122.1003.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00.0500
02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.0500
02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.0600
02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.0621
02.06.12.361.1003.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00.0500
02.06.12.361.2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.0500
02.06.12.361.2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.0553
02.06.12.361.2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.0571
02.07.04.122.1003.2.014.3.3.90.30.00.00.00.00.0500
02.08.20.122.1003.2.007.3.3.90.30.00.00.00.00.0500
02.10.08.243.2012.2.046.3.3.90.30.00.00.00.00.0660
02.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.00.00.00.00.0500
02.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.00.00.00.00.0660
02.10.08.244.2012.2.045.3.3.90.30.00.00.00.00.0660
02.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.00.00.00.00.0661
02.11.04.122.1002.2.002.3.3.90.30.00.00.00.00.0500
02.12.26.122.1003.2.071.3.3.90.30.00.00.00.00.0500;
. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00007/2022 - 09.02.22 

até 31.12.22 - ORLANDO BARACHO DE SOUZA - R$ 144.257,70; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Execução de serviços de demolição de rocha com utilização de argamassa expansiva, no 

Distrito de Santa Fé, neste Município. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: DESMONTEC SERVICOS TECNICOS DE MINERACAO LTDA - Valor: R$ 47.308,80. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. 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 UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, junto a este Município. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 
09:00 horas do dia 07 de Março de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Av Carlos Pessoa, 92 - 
Centro - Umbuzeiro - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura 
do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. 

Umbuzeiro - PB, 10 de Fevereiro de 2022
ALCEU DA COSTA LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.036/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003 /2022
Objetivo; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TO-

POGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE 
VISTA SERRANA, conforme especificações constantes no termo de referência.

reunião dia 24 de fevereiro de 2022 as 08hs:30min, na sala da CPL, informação no endereço 
Joao Francisco Filho, 236, centro, 25 – Centro, Vista Serrana - Estado da Paraíba – Fone/fax 83 
3436-1137 de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12hs. vistaserranacpl@gmail.com. site do http://
vistaserrana.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes, http://www.tce.pb.gov.br

Vista Serrana - PB, 10 de fevereiro de 2022.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial /PMVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMNENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.037/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 001-2022  
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio,  às 09:00 horas do 

dia 21 de fevereiro de 2022  licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por 
item, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinada a merenda escolar como também 
as atividades das demais secretarias do município, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 
2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 
e demais legislação. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail:vistaserranacpl@gmail.com.Edital:.  www.portaldecompraspublicas.com.br 

VISTA SERRANA - PB, 10 de fevereiro de 2022 
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

Pregoeira Oficial/PMVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMNENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.038/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 002-2022  
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio,  às 13:00 horas 

do dia 21 de fevereiro de 2022  licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço 
por item, para: Aquisição parcelada  de equipamentos e eletrodoméstico destinado as atividades da 
secretaria de educação  , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais 
legislação. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

E-mail:vistaserranacpl@gmail.com.Edital:.  www.portaldecompraspublicas.com.br 
VISTA SERRANA - PB, 10 de fevereiro de 2022 

TAMIRES PINHEIRO XAVIER 
Pregoeira Oficial/PMVSPregoeira Oficial/PMVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.039/2022 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2022

O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 
para Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinada a todas as secretarias do município de 
Vista Serrana/PB conforme termo de referência anexo I do edital. 

A reunião será no dia 24 de fevereiro  de 2022, ás 10:30hs na sala da CPL, no endereço Rua 
João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba – site www.tce.gov.br, 
Fone/fax 83 3436-1137, de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12hs.

Vista Serrana, PB, 10 de fevereiro de 2022
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

Pregoeira Oficial/PMVS

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
PROCESSO Nº  19.000.007988.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) destinado a DIVERSOS ÓRGÃOS: MPF, HMDJMP, AGEVISA, 
HCCG, HRQ, CSCA, LACEN, HEMOCENTRO, CHCF, HMSF, HRPSRC, CEDC, HRP, HRWL, HGM, 
HRCR, HINL, HRSRM, HETCG, CPAM, CPJM, FUNDAC, HEETSHL, HRDJC, HPMGER, HGT e 
SES, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 24/02/2022 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, publi-

ca, 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  22-00158-5
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2022.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/2021
PROCESSO Nº 31.202.000626.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE destinado à SUPERINTEN-
DÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – SUPLAN, conforme 
edital e anexos. 

DATA E HORÁRIO: 24/02/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 902592021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei nº 14.217, 
de 2021 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada 
da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@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 22-00013-0
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2022.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO (*) Nova data
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021

Registro CGE Nº. 22-00082-6
OBJETO: Aquisição de tubos em PEAD, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 

no Anexo 2 -Termo de Referência .
RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.

comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE): www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 24/02/2022.
ABERTURA: Dia 24/02/2022, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

SINDICATO DOS TRABALHADORES, APOSENTADOS E PENSIONISTAS RURAIS E 
DA AGRICULTURA FAMILIAR DE LAGOA DE DENTRO/PB

Fundado em 30/04/72* reconhecido em 22/09/76* CGC 09.210.659/0001-47
 FILIADO A CUT       *        FONE (83) 3263 – 1101

RUA 13 DE MAIO, 31 – CENTRO – CEP 58.250 – 000 – LAGOA DE DENTRO - PB
ELEIÇOES SINDICAIS - 2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, faço saber que no dia 02 de abril de 2022, no período das 08:00 às 17:00 
horas na EEEFM Ivan Bichara Sobreira, situada a Rua 7 de setembro, 09 – Centro – Lagoa de 
Dentro/Pb será realizada eleição para composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Secretarias de 
Apoio, Delegados Representantes e seus respectivos suplentes junto ao Conselho Deliberativo da 
Federação a quem está filiada esta Entidade. Ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para registro 
de chapa, a contar a partir da data de publicação do aviso resumido desse edital, nos ternos do 
Estatuto Social da Entidade. O requerimento acompanhado de todos os documentos exigidospara 
registro de chapa será ao Presidente da Entidade, podendo ser assinado por qualquer membro da 
chapa.A Secretaria da Entidade funcionará no período destinado ao registro de chapa no horário 
das 13:00 às 16:00 horas, onde se encontrará a disposição dos interessados pessoas habilitadas 
ao atendimento, prestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de 
documentação e fornecimento do correspondente recibo. Lagoa de Dentro/PB, 08 de Fevereiro de 
2022. Everaldo José Alves Tavares – Presidente.

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS 
RODOVIÁRIOS, TÁXIS, CAMINHONEIROS E CONDUTORES AUXILIARES NA PARAIBA – 

SINDTAXI – CNPJ:09.141.664/0001-45
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO SINDICAL

Pelo presente edital, o Presidente do SINDICATO INTER INTERMUNICIPAL DOS CON-
DUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS, TÁXIS, CAMINHONEIROS E 
CONDUTORES AUXILIARES NA PARAIBA – SINDTAXI, convoca (Art. 41º e 43º) todos os 
filados no gozo dos seus direitos sociais conforme Art.45º e 46 e integrantes da categoria dos 
transportadores rodoviários autônomos de passageiros: taxis e auxiliares com base territorial 
conforme Artigo 1º do Estatuto para participar das ELEIÇÕES (Art.43º) da Diretoria do Conselho 
Fiscal e Representante da Federação que será realizado na sede da FECONE; Rua: Francisco 
Peregrino Montenegro, nº 83, bairro de Jaguaribe, CEP: 58.015-220, nesta Cidade de João 
Pessoa-PB, a realizar-se no dia doze(12) de março de 2022, das 08h00 às 17h00 (alcançando 
assinatura de todos na lista de presença, poderá ser antecipado o encerramento) fica aberta o 
prazo para registro de chapas art. 48º Parágrafo 1º e de impugnação art. 72 e 73º por qualquer 
associado reconhecidamente filiado do SINDTAXI e protocolado na sede da FECONE no ho-
rário das 08h00 as 12h00. Aposse da nova Diretoria do SINDTAXI será dia doze(12) de março 
de 2022. O mandato será de 05 anos. Somente serão aceitas chapas completas. O processo 
eleitoral será regido conforme o Estatuto Social. O presente Edital será publicado no Jornal 
a União e D.O.E efixado na sede do Sindicato. João Pessoa, dez (10) de fevereiro de 2022. 
ADAUTO BRAZ PRESIDENTE.

Comarca De Cabedelo - 4ª Vara. Edital De Citação. Prazo: 40 Dias - Processo Nº 0800038-
33.2017.8.15.0731 - Ação: Execução Fiscal- A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Mista de Cabedelo, 
Dra. Teresa Cristina de Lyra Pereira Veloso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que se processam nesta ara e Comarca os autos da supracitada que o Banco Do Brasil S.A 
move em face dos Executados Bp Distribuidora De Alimentos Ltda, Cnpj: 13.453.934/0001-20 
E Raimundo Soares Dos Santos Junior, CPF: 700.825.814-36, para que mais tarde, alguém 
não venha alegar ignorância, mandou a MM. Juíza de Direito expedir o presente edital para 
CITAR os executados Distribuidora De Alimentos Ltda E RaimunDO Soares Dos Santos Junior, 
para, no prazo de 03 (três) dias, nomear bens à penhora ou efetuar o pagamento do débito no 
importe de R$ 82.151,32 (oitenta e dois mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e dois cen-
tavos), com seus acréscimos legais, bem como para pagar, também, os honorários arbitrados 
em 10% sobre o valor da causa, sabendo que, caso o pagamento da dívida seja efetuado no 
prazo legal, os honorários advocatícios serão reduzidos em 50% da verba (art. 827, do CPC). 
. Cabedelo, 20 de setembro de 2021

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Riacho de Santo Antônio - PB
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição no dia 11 de março de 2022, no período das 08:00h às 14:00h, na sede 
do Sindicato, situada à Cel. Demostenes Barbosa, 351 – Centro – Riacho de Santo Antônio-PB, 
para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos 
suplentes junto ao Conselho Deliberativo da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
Estado da Paraíba. O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da Entidade, 
no horário 08:00 as 11:00h e de 13:00 as 17:00h, no período de 15 (QUINZE) dias, a contar 
da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do 
Sindicato, na Secretária de Agricultura e na Câmara Municipal de Vereadores. Riacho de Santo 
Antônio, 11 de fevereiro de 2022.

MARIA APARECIDA QUIRINO GALDINO
Presidente

ASCOL ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO LTDA ME, CNPJ nº 02.463.799/0001-88 torna público 
requerer a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
Ambiental Prévia e Instalação para construção de Galpão Comercial composto de estrutura de pré 
moldados e alvenaria, com área total construída de 711,78 m2, Situado à Rua Maurílio Alencar 
Cavalcante, s/n, Lot. Jardim América, Qd. 80 Lt. 13 A, Cabedelo/PB.

SOS Indústria de Metais Recicláveis EIRELI, CNPJ: 08:247.528/0001-71 , torna publica que requereu 
a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa a Licença de Operação para a atividade 
de Comercio Atacadista de Resíduos não Perigosos, Sucatas Metálicas e Baterias Automotivas, 
localizado a Rua Dr. Galileu Di Belli, 99, João Paulo II/PB

LEOBORGES INDÚSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ N° 15.411.006/0001-
29 torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aqüicultura de 
Cabedelo renovação de Licença de Operação para Fabricação de embalagens de papel e papelão, 
Situada à rua Projetada 01, S/N, Quadra 02 Lote 07, Parque Verde,Cabedelo/PB.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº203/2022, em João Pessoa, 31 de Janeiro de 2022 - Prazo 
730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO LOTEAMENTO ALTIPLANO CONGO = MUNICIPIO: 
CONGO - UF: PB. Processo: 2021-008389/TEC/LO-3118.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº202/2022, em João Pessoa, 31 de Janeiro de 2022 - 
Prazo 730 dias, SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO = MUNICIPIO: CAMALAU - UF: 
PB. Processo: 2021-007894/TEC/LO-2990.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº112/2022, em João Pessoa, 17 de Janeiro de 2022 - Prazo 
730 dias SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO LOTEAMENTO JARDIM VALENTINA = MUNICIPIO: 
JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2021-008419/TEC/LO-3122.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº205/2022, em João Pessoa, 1 de Fevereiro de 2022 - 
Prazo 1825 dias SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: CAMPINA GRANDE 
- UF: PB. Processo: 2022-000067/TEC/LO-3470.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº204/2022, em João Pessoa, 1 de Fevereiro de 2022 
- Prazo 730 dias SISTEMA DE ABASTECIMENTO = MUNICIPIO: ALAGOA GRANDE - UF: PB. 
Processo: 2021-009504/TEC/LO-3389.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº2531/2021, em João Pessoa, 21 de Dezembro de 2021 
- Prazo 730 dias SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA OLIMPIA = 
MUNICIPIO: CAMPINA GRANDE - UF: PB. Processo: 2021-008606/TEC/LO-3184.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº2530/2021, em João Pessoa, 21 de Dezembro de 2021 - 
Prazo 730 dias SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO LOTEAMENTO VILA OLIMPIA = MUNICIPIO: 
CAMPINA GRANDE - UF: PB. Processo: 2021-008603/TEC/LO-3182.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA 
- CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação 
Nº131/2022, em João Pessoa, 20 de Janeiro de 
2022 - Prazo 180 dias SISTEMA DE ABASTECI-
MENTO = MUNICIPIO: SANTA INÊS - UF: PB. 
Processo: 2021-009501/TEC/LI-8261.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA 
- CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação 
Nº73/2022, em João Pessoa, 12 de Janeiro de 
2022 - Prazo 180 dias SISTEMA DE ABASTE-
CIMENTO DO CONJUNTO CIDADE VERDE = 
MUNICIPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Proces-
so: 2021-009660/TEC/LI-8275.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA 
- CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação 
Nº97/2022, em João Pessoa, 14 de Janeiro 
de 2022 - Prazo 365 dias SISTEMA ADUTOR 
TRANSPARAIBA RAMAL CURIMATAU = MU-
NICIPIO: VARIOS - UF: PB. Processo: 2021-
009696/TEC/LI-8220.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA 
- CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação 
Nº238/2022, em João Pessoa, 7 de Fevereiro de 
2022 - Prazo 365 dias SISTEMA DE ABASTECI-
MENTO = MUNICIPIO: CAJAZEIRAS- UF: PB. 
Processo: 2022-000019/TEC/LI-8293.
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