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Aulas começaram ontem para mais de 250 mil alunos nas escolas públicas do Estado, com 50% das atividades em sala de aula e outras 50%, de forma remota. Página 8

Trio apresenta novidades em 
mais uma edição do projeto, que  

acontece na Usina Cultural, a 
partir das 20h, com transmissão 

ao vivo. Cantor Elon abre a 
noite. Página 9

Rede estadual dá início a ano letivo de forma híbrida

Eloquentes no 
Palco TabajaraBotafogo e Fortaleza 

voltam a se encontrar hoje
No Almeidão, em João Pessoa, a Copa do Nordeste 

leva os dois times a se enfrentarem mais uma vez, 
revivendo o duelo da final de 2019, quando o 
alvinegro perdeu para o cearense por 1 a 0.
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Senado cria 
comissão para 
atualizar Lei do 
Impeachment

Composto por 11 ju-
ristas e presidido pelo 
ministro Ricardo Lewan-
dowski, do STF, grupo 
será responsável por re-
ver legislação de 1950.
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Dinheiro 
“esquecido” pode 
ser sacado a 
partir de março

Acesso ao Sistema Va-
lores a Receber teve iní-
cio ontem, e Banco Cen-
tral promete abrir nova  
consulta a partir de 2 de 
maio.
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Novo decreto 
suspende ponto 
facultativo no 
Carnaval

Normativa também tor-
na obrigatória a apresenta-
ção do cartão de vacinação 
para estudantes, professo-
res e demais profissionais 
da rede estadual.
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

544.249

27.541.131

408.454.469

9.956

638.913

5.802.228
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

7.484.442

378.965.937

10.376.871.429

394.453

23.969.577

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

RECUPERADOS

Governo do Estado repassa 
R$ 2 bilhões aos municípios

gestão fiscal

Volume de recursos proveniente da arrecadação de tributos aumentou 21,56% no ano passado. Página 13

n “No meio de livros 
encadernados, encontrou dois 
álbuns de figurinhas que a 
mãe havia colado quando era 
bem pequeno e que herdou 
como lembrança da infância”.

Neide Medeiros Santos

Página 11

n “A coisa ficou tão grave 
que em uma final de Mundial 
de Clubes, venceu uma 
equipe inglesa sem nenhum, 
ou quase nenhum jogador 
inglês em campo”.

Ivo  Marques

Página 22

Foto: Roberto Guedes

Emissão de 
vistos para EUA 
dispara

Número 
de concessões 
já se equipara à 
média anterior à 
pandemia, e tempo 
de espera para fazer a 
entrevista no consulado 
pode chegar a nove 
meses. 
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Patrimônio da Paraíba



No Brasil de cinco ou seis décadas atrás, se fosse perguntado às 
pessoas qual o pensamento que elas teriam do ano 2022, muitas 
idealizariam cenários futuristas, algo parecido, no plano da realidade, 
com a série “Os Jetsons”. As cidades brasileiras teriam a estrutura 
cibernética da Orby City criada pela famosa dupla formada por 
William Hanna e Joseph Barbera.

É certo que houve mutações extraordinárias, impulsionadas, 
principalmente, pelas tecnologias digitais. No entanto, no plano 
societário, O Brasil atual convive com extremos. De um lado, tem-se a 
telefonia celular e a rede mundial de computadores interligando todo 
mundo em tempo real. De outro, imperam as desigualdades sociais e 
os desequilíbrios ambientais.

Dificilmente, alguém, nos idos dos anos 70, imaginaria que, no 
Brasil do terceiro milênio, centenas de trabalhadores e trabalhadoras 
estariam submetidos a regimes de trabalho análogos à escravidão. 
Que homens e mulheres – a maioria distante da terra natal - 
sofreriam maus-tratos para produzir riquezas para outrem, à custa de 
muito sangue, suor e liberdade.

Mas é isso que, infelizmente, ainda acontece, neste país. No 
início deste ano, por exemplo, quase trezentos trabalhadores foram 
resgatados de uma fazenda no interior de Minas Gerais. Não eram 
tratados como seres humanos, pelos donos da terra, porém, como 
uma mercadoria sem valor. Algo exterior à legislação trabalhista e a 
quaisquer princípios de cidadania. 

Dados do Ministério do Trabalho e Previdência comprovam que, 
só no ano passado, quase 2 mil pessoas foram libertadas dos grilhões 
que as prendiam a unidades produtivas. Um detalhe importante: 
a maioria se autodeclarou negra, parda ou preta. Gente exausta, 
subnutrida, amedrontada, sem esperança de um dia encontrar o 
Brasil da “Constituição Cidadã”.

Há senzalas dentro de casas, apartamentos, fazendas e fábricas. 
O que se sabe, por exemplo, sobre certas propriedades no centro 
nevrálgico do agronegócio? Herdades imensas onde a lei tem acesso 
difícil, barrada pelo dedo no gatilho do “você sabe com quem está 
falando?” É por esse Brasil no tronco que a democracia deve se 
fortalecer, para mais rápido libertar.

Artigo

Brasil no tronco
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

O velho Chico 
O conheci ainda nos tempos da Rá-

dio Borborema, de Campina Grande, 
quando eu integrava os quadros dos 
Diários Associados como colunista do 
saudoso Jornal O Norte, que, sob o co-
mando de Marconi Góes, liderava a 
imprensa paraibana. Acompanhava as 
suas entrevistas, realizadas com preci-
são cirúrgica, capaz de retirar dos en-
trevistados o melhor rendimento. Jor-
nalista experiente, repórter arguto e 
perspicaz, Chico Maria era o profes-
sor para iniciantes, como eu, que alme-
javam crescer na profissão e buscavam 
referências de um jornalismo criterio-
so, ético, corajoso e voltado ao interes-
se público. 

Estive com ele por diversas vezes. 
Embora de gerações diferentes, mantí-
nhamos uma relação próxima, de cum-
plicidade com a notícia, de admiração 
recíproca. Eu o respeitava – e reveren-
ciava – como um discípulo deve fazer 
com o seu mestre. Aprendia muito ao 
vê-lo trabalhar em seu programa na te-
levisão, o seu estilo sereno na aborda-
gem e contundente, quando necessário, 
para exercitar o seu papel em busca da 
verdade. 

Quando já estava na chamada ‘idade 
provecta’, aposentado das lides jornalís-
ticas, contemplei-o  com o Troféu Hei-
tor Falcão, pelo conjunto de sua obra. 
Numa fase em que pouco saía de casa, 
colocou um terno escuro e foi ao Paço 
dos Leões receber sua homenagem. Fi-
cou feliz e agradavelmente surpreso 
com o reconhecimento. Me abraçou e 
me agradeceu, sem saber que agrade-
cido estava eu em ter tido a oportuni-
dade de demonstrar-lhe a minha gra-
tidão por tudo o que me ensinou na 
profissão, pelos exemplos que me con-
feriu e pela sua presença inspiradora 
para quem, como eu, procurava moti-
vos para prosseguir. 

Em mais de 60 anos, atravessando as 

redações dos principais veículos de co-
municação da Paraíba, Chico Maria não 
tergiversou, não capitulou, não se omi-
tiu. Numa época em que a  imprensa 
era considerada o Quarto Poder, quan-
do não existiam as redes sociais, que de-
tinha o monopólio, quase absoluto, da 
informação, sobre o bem e o mal, jamais 
utilizou-se de sua profissão em proveito 
próprio. Viveu modestamente, sem am-
bições maiores a não ser cumprir o seu 
papel e deixar para os filhos e netos a 
riqueza do salário moral, da consciên-
cia tranquila, acumulando um patrimô-
nio valioso em integridade e honradez. 

Um dos maiores ícones do jornalis-
mo paraibano, Chico Maria morreu 
domingo, aos 92 anos, em Campina 
Grande, junto aos seus familiares. Ex-
delegado de polícia, foi nomeado de-
fensor público pelo governador Wil-
son Braga. Passou a publicar crônicas e 
reminiscências no “Diário da Borbore-
ma”. Mas foi como entrevistador, no co-
mando do programa Confidencial, pela 
TV Borborema, que ele alcançou a sua 
maior projeção, entrevistando as maio-
res personalidades da Paraíba e gran-
des nomes da política brasileira, com 
perguntas corajosas e oportunas, que 
resultaram na elucidação e esclareci-
mento de alguns dos fatos mais polê-
micos de nossa história recente.  

Como o Rio São Francisco, o Velho 
Chico, que é capaz de irrigar o Nordes-
te com a força de suas águas, o jornalis-
ta Francisco Maria Filho, o ‘velho’ Chico 
da Paraíba, fez das veredas que abriu, 
utilizando apenas o seu cajado, cami-
nhos largos para os que vieram depois 
dele, ávidos em beber da sua fonte e de 
se alimentar de sua colheita.  

Que Deus o tenha ao seu lado para 
registrar os seus feitos, para documen-
tar as suas ações divinas em favor da 
paz e do amor entre os homens de boa 
vontade. 

A inferência se ancora em boa lógi-
ca: as águas do São Francisco podem 
ser fator preponderante para Bolsonaro 
sair bem das urnas no Nordeste. Já en-
traram no Rio Grande do Norte, propi-
ciando grande comício em Jardim de Pi-
ranhas, na região do Seridó.

Dito isto, abramos a história. Conta 
Marco Antônio Villa, no livro “Vida e 
Morte no Sertão” que a proposta de le-
var água do São Francisco para a bacia 
do Rio Jaguaribe, no Ceará, “foi lançada 
em 1818, no governo de D. João 6º, pelo 
1º ouvidor do Crato (CE) José Raimun-
do de Passos Barbosa”. E prossegue lem-
brando que, em 1847, Marcos Antônio de 
Macedo, intendente do Crato, “retomou 
a ideia e encaminhou um esboço do pro-
jeto ao imperador. Em 1852, D. Pedro 2º 
contratou o engenheiro Henrique Gui-
lherme Fernando Halfeld para estudar 
o São Francisco. Em 1860, ele defendeu 
a transposição e citou Cabrobó como lo-
cal de retirada da água”.

Em 1909, surgiu a Inspetoria Federal 
de Obras contra a Seca e, em 1920, o pre-
sidente Epitácio Pessoa realizou as pri-
meiras obras de utilização das águas do 
São Francisco, com a criação de 205 açu-
des e 220 poços alimentados pelo rio.

Nos anos de chumbo, o ministro Má-
rio Andreazza apresentou proposta para 
a transposição, incluindo os rios Par-
naíba, São Francisco e Tocantins. Ficou 
no papel. Chegamos ao governo Itamar 
Franco, que substituiu Fernando Collor. 
Aluízio Alves, no comando do Ministé-
rio da Integração Nacional, em 1994, de-
senterrou o pacote de Andreazza, con-
vocou um empresário, Abelírio (Bira) 
Rocha, que, em sete meses, apresentou 
o projeto de engenharia da transposição. 

O presidente Fernando Henrique, de-
pois de prometer em campanha (1994 e 
1998), desistiu de realizar a transposição. 
Motivos: relatório de impacto ambiental 
encomendado pela Integração Nacional 
anunciava que a obra derrubaria até 10% 

a produção de energia da Chesf (a cen-
tral hidrelétrica que utiliza as águas do 
rio) entre os reservatórios de Itaparica e 
Xingó. Seria um efeito colateral politica-
mente indefensável em tempos de racio-
namento de energia.

Durante o governo de Luiz Inácio, a 
transposição foi o maior projeto de in-
fraestrutura do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC). A obra teve iní-
cio em 2007, com a meta de construir 720 
mil metros de canais para trazer a água 
para abastecer açudes e rios intermiten-
tes de Pernambuco, Paraíba, Rio Gran-
de do Norte e Ceará. 

Em março de 2017, Michel Temer 
inaugurou o trecho leste da transposi-
ção, na cidade de Monteiro (PB), dando 
continuidade ao projeto.

Do que se narrou, desponta a pergun-
ta: é justo que ele, Bolsonaro, leve todas 
as glórias desse feito? A resposta é não. 
Justiça, na visão dos filósofos, é dar a 
cada um o que cada um merece.  Prota-
gonistas dividem com Bolsonaro o mé-
rito da transposição.   

A cada um o que merece

Gaudêncio Torquato
Professor e consultor político | Colaboração
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A primeira ação finalizada 
em direção ao desenvolvimen-
to de empreendimentos ino-
vadores com potencial de se-
rem apoiados no ambiente do 
Parque Tecnológico Horizon-
tes de Inovação selecionou 11 
propostas voltadas para uma 
renovação do Centro Histó-
rico de João Pessoa. O edital 
“Concurso Ideias Inovadoras: 
Requalificação do Centro His-
tórico de João Pessoa” reuniu 
fatores emergenciais que se 
remetem à dinâmica de ocu-
pação do Centro Histórico e a 
devida valorização do patri-
mônio histórico - e consequen-
te aptidão para o desenvol-
vimento social e econômico 
-,com a disponibilidade de fer-
ramentas tecnológicas para 
transpor as barreiras. 

O edital foi uma iniciati-
va do Governo do Estado da 
Paraíba, no âmbito do Par-
que Tecnológico Horizontes 
de Inovação, por meio da Se-
cretaria de Estado da Educa-
ção e da Ciência e Tecnolo-
gia (SEECT) e da Fundação 
de Apoio à Pesquisa da Paraí-
ba (Fapesq-PB), e contou com 
o apoio do Sebrae-PB. 

Os projetos identificaram 
problemas e, por outro lado, 
apresentaram soluções por 
meio da exploração do po-
tencial turístico, de estraté-
gias imobiliárias, realização 
de programas culturais e pe-
dagógicos.

Um dos projetos premia-
dos, “Andar de Cima”, do pro-
fessor do IFPB Eudes Raony, 
traz dados científicos de ocu-
pação do centro que apon-
tam uma evasão da popula-
ção que frequenta o local à 
noite, quando 79% dos pré-
dios fecham, o que acarreta 
uma sensação de insegurança 
na região. Sua proposta traz 
soluções estratégicas para a 
ocupação como moradia dos 
andares de cima dos imóveis 
da área central. “Economi-

O Hospital Regional de 
Queimadas retomou, no úl-
timo fim de semana, as cirur-
gias do programa Opera Pa-
raíba, após o recesso de fim de 
ano. Em dois dias de realiza-
ção de procedimentos cirúr-
gicos, foram contemplados 
29 pacientes de 13 municípios 
da região. As intervenções fo-
ram de colecistectomia, histe-
rectomia e hérnia.

“É gratificante poder con-

tribuir para melhorar a qua-
lidade de vida das pessoas 
através do nosso trabalho. Te-
mos uma equipe comprome-
tida em proporcionar saúde 
para os paraibanos,” afirma o 
diretor-geral do hospital, Flá-
vio Daniel.

Em virtude do aumento 
dos casos de Covid-19 no es-
tado, para a realização das 
cirurgias, os pacientes preci-
saram apresentar cartão de 

vacinação com as duas doses 
completas e passaram por tes-
te para garantir que não esta-
vam infectados com o vírus. 
Outra medida adotada para 
a segurança à saúde dos pro-
fissionais e pacientes foi a sus-
pensão da presença de acom-
panhantes na unidade, no 
intuito de evitar a circulação 
viral. Apenas pacientes aci-
ma de 60 anos puderam per-
manecer com o acompanha-

mento de um familiar. “Nós 
temos redobrado as atenções 
e adotado todos os cuidados 
para que cada paciente saia 
da nossa unidade com saúde 
e possa se recuperar bem em 
casa,” ressalta a diretora ad-
ministrativa, Eva Maria.

Durante o ano de 2021, o 
hospital contabilizou um to-
tal de 419 cirurgias eletivas 
feitas por meio do Opera Pa-
raíba. 

Foram selecionadas 11 propostas para serem desenvolvidas no ambiente do Parque Tecnológico 

Projetos identificam problemas na região e apresentam soluções

Ideias para revitalizar o  
Centro Histórico de JP

desenvolvimento

n 

Em 2021, 
o Hospital 
Regional de 
Queimadas 
contabilizou 
419 cirurgias 
eletivas feitas 
por meio do 
Opera Paraíba 

Hospital Regional de Queimadas realiza mutirão
opera paraíba

“Nosso estilo é  
o da prudêNcia” 

Filiação de saNtiago e galdiNo  
dá ao republicaNos mais peso 
para debater sobre majoritária 

o projeto do 
pros em 2022 

O Republicanos – não exata-
mente pela questão quantitati-
va, mas, sobretudo, pela questão 
qualitativa, saiu maior do even-
to que anunciou novas filiações 

ao partido, na segunda-feira 
(14). A surpresa – e isso po-

tencializou a temperatura 
do evento – foi o anún-
cio da filiação do presi-
dente da ALPB, Adriano 
Galdino (foto). Filiado 
ao PSB, ele detinha 
o comando do Avan-

te, mas num movimen-
to não esperado, cravou 

sua ida para o partido comandado pelo deputado Hugo 
Motta, na Paraíba. A propósito, essa articulação políti-
ca também teve o DNA do presidente nacional, Marcos 
Pereira – já no domingo, com as tratativas avançadas, 
Galdino teria batido o martelo para migrar para o Re-
publicanos. Outro nome que fortalece a musculatura da 
legenda é o do deputado federal Wilson Santiago, que 
traz parte do espólio político do PTB, legenda que co-
mandou por sete anos no estado. Por fim, o Republica-
nos se fortalece no Cariri, com o anúncio da filiação da 
deputada Edna Henrique, que estava no PSDB – ela não 
irá à reeleição, mas estará no projeto partidário em favor 
da candidatura de seu filho, Michel Henrique, a uma ca-
deira na ALPB. Pelo tamanho que assumiu em termos de 
densidade eleitoral, o Republicanos ganha musculatu-
ra para participar com mais peso das tratativas para a 
formação da chapa majoritária a ser encabeçada pelo 
governador João Azevêdo (Cidadania).   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

aNísio maia critica presideNte do pt: 
“toda semaNa laNça um caNdidato” 

três deputados Federais é o projeto

“Vamos discutir de Forma coletiVa” 

“Não existe esse maNiqueísmo” 

Com as novas filiações, o Republicanos projeta eleger 
três deputados federais. Nessa lista, obviamente, está 
o presidente estadual Hugo Motta, e Wilson Santiago. 
E outro que ainda não tem mandato: Murilo Galdino, 
irmão do presidente da ALPB. Aliás, a garantia de que 
o irmão teria condições de ser competitivo na disputa 
acirrada por uma das 12 vagas na Câmara Federal foi 
um dos motivos que levaram Adriano Galdino a optar 
pelo Republicanos. 

No evento do Republicanos, foi perguntado a Hugo 
Motta se o partido, com as novas filiações, irá reivin-
dicar participação na chapa majoritária. “Vamos fazer 
esse debate após o fechamento da janela partidária, 
quando todos os partidos já estarão definidos. Vamos 
fazer essa discussão, porém não vou afunilar entre esse 
ou aquele nome [para a majoritária], até porque isso 
não é um projeto pessoal, é algo que vamos discutir 
de forma coletiva”, argumentou.  

O secretário de Comunicação, Nonato Bandeira, foi 
provocado a falar sobre a possibilidade de rompimento 
do senador Veneziano Vital (MDB): “Cada um tem o 
seu tempo e o governador tem o dele. Mas só vai ficar 
[na base] quem estiver confortável com o projeto. O 
governador não demoniza ninguém. Antigamente, se 
o sujeito estivesse do outro lado, não prestava; se esti-
vesse do lado do governo, era um anjo. O governador 
não age assim. Não existe esse maniqueísmo”.   

O deputado Eduardo 
Carneiro, que assinará 
a ficha de filiação ao 
PROS, diz que o partido 
projeta eleger três de-
putados para ALPB e o 
primeiro representante 
para a Câmara Federal. 
A legenda está formatan-
do a chapa proporcional 
com 37 candidatos para 
disputar cadeira na ALPB 
e 13 candidatos a de-
putado federal. A data 
para o evento de filiação 
ainda será definida pela 
direção, cujo presidente 
é Fábio Carneiro, irmão 
do parlamentar.  

No evento do Republica-
nos, lideranças de outras 
agremiações que têm 
interesse no apoio do par-
tido às suas pretensões 
estiveram lado a lado: 
Efraim Filho (União Bra-
sil) e Aguinaldo Ribeiro 
(PP), que têm projetos 
conflitantes dentro da 
base. 
Perguntaram ao segundo 
se ele, de fato, era candi-
dato ao Senado, porque, 
ao contrário do primeiro, 
não faz alarde: “Cada um 
tem seu estilo. O nosso é o 
da prudência. E isso tem 
dado certo”, disse.  

Anísio Maia, cutucou o presidente estadual do PT, Ja-
ckson Macedo, que, de acordo com ele, toda semana 
lança candidato novo a governador: “O presidente 
precisa ter cuidado com o que diz. Ele já lançou Lu-
ciano Cartaxo, Lígia Feliciano e Veneziano. Ele não 
é porta-voz do PT”, disse, ressaltando que o diretório 
estadual, pelo voto, confirmou apoio ao governador 
João Azevêdo. Ele pode anunciar até 200 candidatos, 
mas o que temos hoje é isso”. 

camente, socialmente, cul-
turalmente, temos muito a 
aprender sobre o que pode-
mos extrair do Centro de João 
Pessoa”, salienta Eudes.

Já Karina Moraes, oriunda 
da economia criativa, propo-
nente do projeto “No Balaio”, 
acredita no desenvolvimento 
por meio do fomento à feiras 

populares onde reúne-se ex-
pressões da cultura local e con-
tribua para o desenvolvimento 
da economia criativa e os pe-
quenos negócios. “Os projetos 
aqui apresentados poderão ser 
pensados em conjunto. Coleti-
vamente, terão mais força para 
se concretizarem”, ressalta. 

O projeto de André Dib, 

“Aqui havia um cinema”, pro-
põe engajar a população rea-
tivando os antigos circuitos 
de cinemas com uma progra-
mação com visitas às salas an-
tigas de cinema, que podem 
abrigar exposições ou outras 
atividades culturais, e finali-
za com sessões de curtas pa-
raibanos.

Foram contemplados, com cirurgias, 29 pacientes de 13 municípios no mutirão realizado em Queimadas

Foto: Mano de Carvalho/Secom-PB

Há ainda projetos que pro-
põem a elaboração de plata-
formas digitais que poderão 
auxiliar os visitantes na ex-
periência turística ao Cen-
tro Histórico. O “Rota 83” 
– de Otacílio Ribeiro; o “Tu-
ristaKids” – Walleska Silva; 
o “SPOT” - Johnnyf Bezerra;  
o “Hira” – Hermes de Almei-
da; o “Jampa Patrimônio” - 
Luana Akinruli; cada um, 
com suas especificidades, vi-
sualizam o ambiente popu-
lar nas ruas da região central 
através da divulgação de pon-
tos turísticos, estabelecimen-
tos, disseminação do conheci-
mento histórico, entre outros. 

Como destacou a coor-
denadora do programa Par-
que Tecnológico Horizontes 
de Inovação, Francilene Pro-
cópio, trata-se de “um olhar 
para o físico, mas dentro de 

uma transformação que o 
mundo está vivendo em re-
lação ao digital e como essas 
ideias estão interagindo ali”.

O projeto de Francicleudo 
Alves de Oliveira, estudante 
do Ensino Médio, Insuflando 
nova vida ao maior “Museu a 
céu aberto” da Paraíba, englo-
ba uma série de ações como a 
formação de estudantes para 
atuarem como agentes dire-
tos na recuperação do Centro 
Histórico. A graduanda Letí-
cia Helen ressalta “O patri-
mônio da classe trabalhadora: 
mundos do trabalho, mora-
dias e experiências compar-
tilhadas no Centro Histórico 
de João Pessoa”, como o pró-
prio título afirma. Um projeto 
voltado para a inclusão e o re-
conhecimento de grupos so-
ciais que moravam e moram 
no Centro.

Por fim, na categoria de 
Inovações Educacionais Os-
valdo Santos Falcão trouxe 
uma proposta de “Aprendiza-
gem Baseada em Problemas”, 
o fortalecimento da interse-
ção entre educação, turismo, 
história e educação patrimo-
nial. 

Enfim, construir o Rotei-
ro Histórico da Escravidão de 
maneira a rever a compreen-
são da Paraíba com relação à 
escravidão.

O secretário executivo da 
Ciência e Tecnologia do Esta-
do da Paraíba, Rubens Freire, 
ressaltou que “ciência e tec-
nologia estão fortemente ar-
ticuladas à inovação. E a ino-
vação tem essa dimensão de 
trazer produtos, serviços, que 
serão benefícios se souber-
mos empregá-los de manei-
ra correta”.  

Propostas de plataformas digitais

Márcia Dementshuk 
Assessoria SEC&T

Foto: Secom-PB
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A Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa (Se-
mob-JP) instalou na Feira 
do Grotão, Zona Sul da ca-
pital, uma nova câmera de 
monitoramento. O equipa-
mento passou a funcionar 
ontem, com o objetivo de 
garantir mais segurança 
viária através do ordena-
mento do fluxo de veículos 
em torno de feiras e merca-
dos públicos. 

De acordo com George 
Morais, superintendente de 
mobilidade, a instalação do 
novo equipamento faz par-
te do pacote de 100 câme-
ras observadas pelo Cen-
tro Operacional de Trânsito 
e Transporte da Semob-JP 
(COTT).

“Trabalhar em prol da 
segurança viária nas feiras 
e mercados, além de ser um 
compromisso, também de-
monstra o olhar cuidado-
so do prefeito Cícero Luce-
na com o ordenamento do 
trânsito em torno das áreas 

comerciais. Nossas 100 câ-
meras são utilizadas para 
monitoramento e fiscaliza-
ção do trânsito, reduzindo 
pontos de conflitos, fazendo 
cumprir o Código de Trân-
sito Brasileiro e tornando as 
calçadas sem obstrução de 
veículos para circulação de 
pedestres”, ressaltou.

Período educativo
Para que os visitantes da 

Feira do Grotão se adaptem 
à presença da câmera no lo-
cal, a Semob-JP manterá pe-
ríodo educativo até o próxi-
mo dia 21 de fevereiro. Ou 
seja, a partir da próxima se-
mana, o condutor que for 
flagrado cometendo algu-
ma infração de trânsito po-
derá ser autuado.

Além da Feira do Gro-
tão, o COTT/Semob-JP 
também observa câmeras 
instaladas nos mercados 
públicos de Mangabeira, 
Central, Cruz das Armas, 
Torre e, ainda, na Feira de 
Oitizeiro.

Entre as principais irre-
gularidades obervadas no 
entorno das feiras e mer-
cados públicos da cidade 
estão: estacionamento em 
local proibido, estaciona-
mento em fila dupla, esta-
cionamento sobre o pas-
seio, não utilização de cinto 
de segurança, não utiliza-
ção de capacete por parte 
do motociclista, não respei-
tar vagas de carga e descar-
ga ou pontos de táxi, entre 
outras.

Monitora Jampa
Para que a população 

possa se programar com 
o melhor percurso antes 
de sair de casa, a Semob-JP 
lembra que qualquer pes-
soa pode acessar as câme-
ras de monitoramento. Bas-
ta baixar o App Monitora 
Jampa, disponível nas pla-
taformas Android e IOS, ou 
acessar o site servicos.se-
mobjp.pb.gov.br, clicando 
na aba fiscalização eletrô-
nica e câmeras de trânsito.

Com fiscalização in-
tensificada, a Secreta-
ria de Estado da Fazen-
da (Sefaz-PB) apreendeu 
na cidade de Patos, no úl-
timo domingo (13), 1.300 
caixas de óleo lubrifican-
te e 25 câmaras de ar, ava-
liadas em R$ 173.000,00. 
As mercadorias esta-
vam sendo transporta-
das em um caminhão baú 
sem documento fiscal. A 
apreensão, que foi efe-
tuada pelo Comando Fis-
cal de Patos da 4ª Gerên-
cia Regional da Sefaz-PB, 
aconteceu no Centro do 
município de Patos, no 
Sertão da Paraíba.

O caminhão baú com 
a carga de óleo lubrifi-
cante e câmaras de ar 
vinha do município de 
Alexandria, Rio Gran-
de do Norte, com desti-
no a Patos.

Após os auditores fis-
cais do Comando Fis-
cal de Patos confirma-
rem as irregularidades 

do transporte do óleo lu-
brificante e das câmaras 
de ar, sem o documento 
fiscal, o caminhão baú 
foi apreendido e levado 
para o Centro de Opera-
ções de Patos, para con-
ferência das mercadorias 
e contabilidade para cal-
cular o ICMS e multa. A 
lavratura do auto de in-
fração resultou no valor 
total de R$ 62.800,00, sen-
do R$ 31.140,00 de ICMS 
e outros R$ 31.140,00 de 
multa por infração.

Ações fiscais
A Secretaria de Estado 

da Fazenda tem intensifi-
cado ações fiscais nas cin-
co gerências regionais do 
estado para coibir a cir-
culação de mercadoria 
com documentação ini-
dônea, pendente de re-
gularidade ou sem nota 
fiscal, com o objetivo de 
combater a sonegação fis-
cal e também a concor-
rência desleal.

Semob instala nova câmera 
de monitoramento no Grotão

Presidente da Ucrânia diz que espera ataque da Rússia amanhã

BB fecha 2021 com lucro de R$ 21 bi, um recorde histórico

O presidente da Ucrâ-
nia, Volodymyr Zelensky, 
disse que foi avisado de 
que a Rússia atacará o país 
na próxima quarta-feira, 
dia 16. “Dizem-nos que 16 
de fevereiro será o dia do 
ataque. Vamos fazer dele 
um dia de união. O de-
creto já foi assinado. Nes-
te dia, vamos hastear ban-
deiras nacionais, colocar 

fitas azuis e amarelas e 
mostrar ao mundo a nos-
sa unidade”, disse o presi-
dente, em pronunciamen-
to à população ucraniana.

A declaração do man-
datário foi feita em vídeo 
publicado no seu perfil ofi-
cial do Facebook. “Esta-
mos intimidados com uma 
grande guerra e definimos 
mais uma vez a data da in-
vasão militar. Esta não é a 
primeira vez. Mas nosso 
estado está mais forte hoje 

do que nunca”, afirmou.
A notícia veio horas de-

pois do ministro de Rela-
ções Exteriores da Rússia, 
Sergey Lavrov, afirmar 
que uma saída diplomá-
tica ainda é possível. Ze-
lensky ainda disse mais 
cedo, segundo relatos da 
imprensa europeia, que 
não esperava uma invasão 
russa em breve, e reiterou 
sua intenção de entrar na 
Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan), 

iniciativa a qual os russos 
são contrários.

No pronunciamento, 
Zelensky ressaltou que 
os ucranianos querem re-
solver o conflito de for-
ma pacífica e através de 
negociações. Ao mesmo 
tempo, ele ressaltou que o 
exército do país está mais 
bem equipado e prepara-
do para uma guerra arma-
da do que estava em 2014, 
quando a Rússia tomou a 
região da Crimeia.

Biden e Johnson
O presidente dos Es-

tados Unidos, Joe Biden, 
falou ontem com o pri-
meiro-ministro do Reino 
Unido, Boris Johnson, so-
bre os “recentes contatos 
diplomáticos com Ucrâ-
nia e Rússia”, segundo co-
municado diculgado pela 
Casa Branca. 

A dupla anal isou o 
reforço militar russo na 
fronteira ucraniana e “rea-
firmou seu apoio à sobera-

nia e à integridade territo-
rial da Ucrânia”. Segundo 
a nota, ambos ainda estão 
dispostos a “impor con-
sequências severas sobre 
a Rússia, caso ela escolha 
mais escalada militar”.

Joe Biden e Boris John-
son ainda discutiram os 
esforços para reforçar a 
postura defensiva da Or-
ganização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan) em 
seu flanco leste, diz o co-
municado.

O Banco do Brasil fe-
chou 2021 com lucro re-
corde, ao obter ganhos de 
R$ 21 bilhões, com alta de 
51,4% em relação ao ano 
anterior. O resultado do 
ano passado também su-
pera a marca histórica an-
terior da instituição, de R$ 
17,8 bilhões, registrada em 

2019. O balanço surpreen-
deu os analistas, ficando 
acima da média das previ-
sões coletadas pelo servi-
ço Prévias Broadcast.

O lucro líquido ajusta-
do do Banco do Brasil no 
quarto trimestre de 2021 
foi de R$ 5,93 bilhões. A 
média das est imativas 
das oito casas consulta-
das (BTG Pactual, Bank of 
America, Itaú BBA, Cre-

dit Suisse, Bradesco BBI, 
Citi, Goldman Sachs e In-
ter) apontava para lucro lí-
quido de R$ 4,9 bilhões no 
trimestre. O resultado do 
BB ficou 21,1% acima des-
sa estimativa. 

O Prévias Broadcast 
considera que os resulta-
dos vieram em linha com a 
média das projeções quan-
do são até 5% acima ou 
abaixo do esperado.

Projeções
Após anunciar lucro re-

corde, o BB projeta núme-
ro ainda maior em 2022, 
entre R$ 23 bilhões e R$ 26 
bilhões, de acordo com es-
timativas divulgadas com 
seu balanço. Para o crédito, 
a previsão é de crescimen-
to de 8% a 12%, menos dos 
que os 17% reportados no 
ano passado.

Nos empréstimos para 

pessoa física, a estimati-
va é de expansão de 10% a 
14% em 2022, enquanto nas 
empresas o ritmo deve ser 
menor (3% a 7%). No agro-
negócios, o crescimento es-
perado é de 10% a 14%.

O BB projeta despesas 
entre R$ 13 bilhões e R$ 
16 bilhões com provisões 
para devedores duvidosos 
em 2022. As receitas com 
prestação de serviços de-

vem ter expansão de 4% 
a 8% em 2022, após soma-
rem R$ 29,3 bilhões no ano 
passado. A previsão é que 
as despesas administrati-
vas cresçam em igual in-
tervalo.

Ainda nos guidances 
para 2022, o BB projeta 
margem financeira bru-
ta de 11% a 15% maior este 
ano quando comparado a 
2021.
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Brasil registrou ontem 464 óbitos por Covid-19 e 58.100 novas infecções, segundo dados do consórcio de imprensa

O Brasil registrou ontem 
464 novas mortes pela Co-
vid-19. A média semanal de 
vítimas, que elimina distor-
ções entre dias úteis e fim de 
semana, ficou em 885. Já o 
número de novas infecções 
pelo coronavírus ontem foi 
de 58.100, valor inferior ao 
que vinha sendo registrado 
diariamente durante a se-
mana passada. A média mó-
vel de casos está em 133.713. 
O número vem caindo des-
de o dia 4 de fevereiro.

No total, o Brasil tem 
638.913 mortos e 27.541.131 
casos da doença. Os da-
dos diários do Brasil são 
do consórcio de veículos 
de imprensa formado por 
Estadão, G1, O Globo, Ex-
tra, Folha e UOL em parce-
ria com 27 secretarias esta-
duais de Saúde. Segundo 
os números do governo, 
23.783.443 pessoas estão re-
cuperadas.

O Estado de São Paulo 
registrou 28 mortes por co-
ronavírus ontem. Outros 
quatro estados superaram 
o número registrado por 

São Paulo: Minas Gerais 
(46), Bahia (45), Paraná (33) 
e Rondônia (72). O estado 
de Roraima, por outro lado, 
não registrou mortes pela 
Covid-19 ontem.

O balanço de óbitos e ca-
sos é resultado da parceria 
entre os seis meios de co-
municação que passaram a 
trabalhar, desde o dia 8 de 
junho de 2020, de forma co-
laborativa para reunir as in-
formações necessárias nos 
26 estados e no Distrito Fe-
deral. A iniciativa inédita 
é uma resposta à decisão 
do governo Bolsonaro de 

restringir o acesso a dados 
sobre a pandemia, mas foi 
mantida após os registros 
governamentais continua-
rem a ser divulgados.

Ontem, o Ministério da 
Saúde informou que foram 
registrados 54.220 novos ca-
sos e mais 314 mortes pela 
Covid-19 em 24 horas. No 
total, segundo a pasta, são 
27.479.963 pessoas infecta-
das e 638.362 óbitos. Os nú-
meros são diferentes dos 
compilados pelo consórcio 
de veículos principalmente 
por causa do horário de co-
leta dos dados.

Média de casos cai pelo 11o dia seguido
Pandemia

Pronunciamento à PoPulação

aumento de 51,4%

trânsito

Júlia Marques 
Agência Estado

Gabriel Caldeira 
Agência Estado

Matheus Piovesan 
Agência Estado

hoje
Michele 
Bolsonaro 
inaugura 
obra em JP

A primeira-dama do 
país, Michele Bolsonaro 
chega hoje em João Pes-
soa, na Paraíba, onde se 
encontrará com o pre-
feito da cidade, Cíce-
ro Lucena (PP). Segun-
do a Prefeitura de João 
Pessoa, Michele acom-
panhará a inauguração 
do Centro de Referên-
cia Multiprofissional em 
Doenças Raras, no bair-
ro dos Bancários. 

Ela deve vir acom-
panhada dos minis-
tros da Saúde, Marcelo 
Queiroga, e do minis-
tro da Educação, Milton 
Ribeiro, no entanto a 
Prefeitura de João Pes-
soa não confirmou a in-
formação. O Centro de 
Referência Multiprofis-
sional em Doenças Ra-
ras, nos Bancários, re-
cebeu um investimento 
de R$ 863.605,55.

sem nota

Sefaz-PB apreende 1.300 
caixas de óleo lubrificante

No total, o Brasil tem 638.913 mortos e 27.541.131 casos da doença

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil



O novo decreto estadual 
com medidas de prevenção 
ao coronavírus será publi-
cado hoje e as principais 
novidades em relação ao 
decreto 42.229, que vigo-
rou até ontem, é o cancela-
mento do ponto facultativo 
nas repartições estaduais 
para o período de Carna-
val e também, conforme o 
Jornal A União havia an-
tecipado, a obrigatorieda-
de de apresentação do car-
tão de vacinação atualizado 
para estudantes, professo-
res e demais profissionais 
da educação das escolas da 
Rede Estadual de Ensino.

As duas principais me-
didas do novo decreto cons-
tam da recomendação con-
junta feita pelos Ministérios 
Públicos Estadual, Federal e 
do Trabalho, fruto de uma 
reunião realizada com os 
secretários de Educação, 
Cláudio Furtado, e da Saú-
de, Geraldo Medeiros, no 
último dia 8. 

Na ocasião, o Governo 
da Paraíba havia firmado 
o compromisso de acatar 
a recomendação da adoção 
do passaporte vacinal para 
o acesso às escolas públi-
cas do estado, mas de forma 
que nenhum aluno ficasse 
impedido de se matricular, 
bem como garantir a ma-
nutenção das aulas remo-
tas para quem ainda não se 
vacinou.

Para edição do novo 
decreto foi realizada uma 
nova reunião ontem, que 
contou com as presenças 
do governador João Aze-
vêdo, além dos secretários 
da Saúde e da Educação, e 
do procurador-geral do Es-
tado, Fábio Andrade. Tam-
bém estiveram presentes 
representantes da Vigilân-
cia Sanitária estadual. 

As novas regras publica-
das no decreto de hoje vão 
nortear os decretos muni-
cipais no Estado ou substi-
tuí-los, no caso do prefeito 
que optar por não editá-lo. 
O decreto 42.229, que vi-
gorou entre 1° e 14 de feve-
reiro, já havia apresentan-
do um endurecimento das 
normas para prevenção da 
Covid-19 em relação ao que 
havia sido editado anterior-
mente. 

Diante do aumento do 
número de casos de Co-
vid-19, o decreto anterior 
havia reduzido a capacida-
de de atendimento ao pú-
blico em bares, restauran-
tes, lanchonetes, shopping 
centers, estádios e ginásios 
esportivos, igrejas, além de 
eventos culturais e corpora-
tivos. A tendência é de que o 
decreto publicado hoje não 
modifique o limite da capa-
cidade de pessoas nos esta-
belecimentos.

De acordo com regra an-
terior, bares, lanchonete e 
restaurantes obedeceram 
ao limite de 60% da capa-
cidade máxima de público, 
uma redução em 20%. Da 
mesma forma, as praças de 
alimentação que funcionam 
dentro de shoppings passa-
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Além de cancelar o ponto facultativo, texto torna obrigatória comprovação de vacinação nas escolas públicas 

Feriado de Carnaval é suspenso 
decreto covid-19

n  
A tendência 
é que o novo 
decreto de hoje 
não modifique 
as regras 
sobre limite 
de capacidade 
de pessoas em 
estabelecimentos.

Números
Boletim de ontem 
aponta mais 1.318 
casos de Covid-19 

e 14 mortes

ram a operar com no máxi-
mo 60% de sua capacidade 
de público.

No caso de eventos es-
portivos realizados em está-
dios, a capacidade máxima 
permitida é de 50%, com a 
disponibilização de quatro 
setores para o público. Para 
os ginásios esportivos hou-
ve uma restrição a mais. A 
regra de ocupação é de 50%, 
respeitando o máximo de 
cinco mil pessoas no local, 
e o público, além de apre-
sentar o passaporte vaci-
nal (carteira de vacinação 
com o ciclo completo), pas-
sou também a apresentar o 
teste antígeno ou PCR ne-
gativo para Covid-19 para 
adentrar o espaço.

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com PMJP imuniza 

hoje todos 
os públicos

A Prefeitura de João Pes-
soa continua, hoje, sua cam-
panha de vacinação contra a 
Covid-19 imunizando todos 
os públicos. Para crianças en-
tre 5 e 11 anos, com ou sem 
comorbidades, o agendamen-
to não é necessário. É preciso 
apresentar documento oficial 
com foto, Cartão SUS ou CPF, 
e comprovante de residência 
em João Pessoa. 

 Crianças de cinco a 11 
anos que tenham comorbi-
dades ou deficiência tam-
bém podem se vacinar. Nes-
te caso, além dos documentos 
já citados acima, é necessário 
apresentar laudo ou declara-
ção médica que comprovem 
a doença.

 Estão disponíveis tam-
bém primeiras doses para o 
público 12+, além de segun-
das doses da CoronaVac (28 
dias após a primeira dose), 
Pfizer (60 dias), AstraZeneca 
(90 dias) e Janssen. Pode to-
mar a terceira dose a popula-
ção com idade a partir de 18 
anos (120 dias após a segun-
da dose), imunossuprimidos 
(28 dias) e os trabalhadores 
de saúde (120 dias). A aplica-
ção da quarta dose é destina-
da para os indivíduos imu-
nossuprimidos que tenham 
recebido a terceira dose há, 
pelo menos, 120 dias.

 Todos os públicos a par-
tir dos 12 anos – exceto os que 
optarem por um dos drives 
no turno da noite -, devem 
realizar o agendamento pelo 
aplicativo Vacina João Pessoa 
ou site vacina.joaopessoa.pb.
gov.br.

 
Dúvidas 
A prefeitura disponibiliza 

dois números de contato para 
auxiliar os cidadãos que estão 
com dificuldades para reali-
zar cadastro, agendar vaci-
nação ou outras dúvidas rela-
cionadas ao aplicativo Vacina 
JP. Nesses casos, a população 
pode ligar ou enviar mensa-
gem via WhatsApp para os 
números: (83) 98600-4815 ou 
(83) 98699-2917. O horário de 
atendimento desse serviço é 
de segunda a sábado, das 8h 
às 19h. Outra forma de con-
tato é através do endereço de 
e-mail: vacinajp@gmail.com.

 
Documentação exigida 
Para receber a primeira 

dose da vacina a partir dos 12 
anos, é necessário apresentar 
documento oficial com foto, 
Cartão SUS, CPF e compro-
vante de residência em João 
Pessoa. Já para a D2 e D3, é 
necessário o cartão de vacina-
ção e um documento pessoal 
com foto, além de comprova-
ção documental para traba-
lhadores de saúde e imunos-
suprimidos.

 No caso da terceira dose 
para os trabalhadores da saú-
de, eles devem apresentar 
um documento de identifica-
ção original com foto e docu-
mentação comprobatória de 
vínculo em estabelecimento 
de saúde de João Pessoa, que 
pode ser carteira de trabalho, 
contracheque ou declaração 
do estabelecimento de saúde. 

 

A Paraíba segue regis-
trando queda no número 
de pessoas em tratamento 
para a Covid-19 em leitos 
públicos e exclusivos para 
a doença. A redução ocorre 
desde a última quarta-feira, 
quando os registros de in-
ternações totais saíram de 
459 pessoas hospitalizadas 
e 61% de ocupação de leitos 
de UTI  (adulto, pediátrico e 
obstétrico), para 389 intera-
ções e 57% de ocupação, nes-
ta segunda-feira. Os leitos 
de enfermaria para adultos 
chegaram a 50%. Chegando 
a 70 leitos desocupados du-
rante o período de seis dias.

Segundo o Centro Esta-
dual de Regulação Hospi-
talar, 31 pacientes foram in-
ternados no período de 24h 
entre domingo e ontem. 

Entre as macrorregiões 
de saúde, a Região Metro-
politana de João Pessoa se-
gue com os maiores núme-
ros, são 81% de ocupação em 
leitos de UTI e 77% em enfer-
marias. A região do Sertão 
aparece com 56% e 40% em 
UTI e enfermarias, respec-
tivamente. A região sediada 
por Campina Grande regis-
tra 48% de ocupação em UTI 
e 35% nos leitos de enferma-
ria. Todos os dados são refe-

rentes aos leitos para adultos. 
Ontem, a Secretaria de 

Estado da Saúde (SES) con-
firmou novos 1.318 casos de 
contaminação pela Covid-19, 
destes apenas nove possuem 
quadro moderado ou grave, 
com necessidade de hospita-
lização. Além disso, 14 fale-
cimentos foram registrados, 
entre eles, nove aconteceram 
entre domingo e ontem, os 
demais são datados desde o 
dia 8 de fevereiro.

Foram vitimados sete 
homens e sete mulheres, 
com faixa etária de 54 a 105 
anos. Três pacientes não re-
gistraram comorbidades re-
gistradas, nos demais foi 
possível confirmar a pre-
sença de cardiopatia como 
doença pré-existente. Duas 
mortes aconteceram em 
hospitais privados e doze 
em hospitais públicos.

As mortes foram regis-
tradas para pessoas residen-
tes em Campina Grande e 
Sousa (2 casos), João Pes-
soa, Areial, Bayeux, Boquei-
rão, Cabedelo, Congo, Pom-
bal, Remígio, Rio Tinto e São 
José dos Cordeiros (com um 
caso cada).

Casos e óbitos
Com a atualização, a Pa-

raíba totaliza 544.249 ca-
sos confirmados da doen-
ça, onde 394.453 pessoas 

Queda de hospitalizações nos últimos dias
Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

são consideradas recupera-
das e 9.956 pessoas evoluíram 
ao óbito. Até o momento, fo-
ram realizados 1.396.209 tes-
tes para diagnóstico da Co-
vid-19, confirmando casos e 
mortes em todas as 223 cida-
des paraibanas.

Foi registrado no Sistema 
de Informação SI-PNI, a apli-
cação de 7.484.442 doses. Até 
o momento, 3.254.099 pessoas 
foram vacinadas com a pri-
meira dose (80,17% do total) 
e 3.002.955 completaram os 
esquemas vacinais, o que re-
presenta 73,98% da popula-
ção total do Estado. Do total 
de vacinados com o esquema 
primário completo, 2.919.823 
tomaram as duas doses e 
83.132 utilizaram imunizan-
te de dose única.  Sobre as 
doses adicionais, foram apli-
cadas 31.615 em pessoas com 
alto grau de imunossupres-
são e 1.195.771 doses de refor-

ço na população com idade 
a partir de 18 anos. A Pa-
raíba já distribuiu um total 
de 8.195.714 doses de vaci-
na aos municípios. 

De acordo com dados 
do Ministério da Saúde, 
no Sistema de Informa-
ção SI-PNI, a SES também 
atualizou o número de 
doses de vacinas contra a 
Covid-19 aplicadas na Pa-
raíba. Ao todo, o Estado 
chega a marca de 7.484.442 
doses totais aplicadas, 
onde 3.254.099 pessoas fo-
ram vacinadas com a pri-
meira dose, representando 
80,17% do total da popula-
ção, e 3.002.955 completa-
ram os esquemas vacinais, 
chegando a 73,98% da po-
pulação. Já as pessoas com 
o esquema primário com-
pleto, com o recebimen-
to de duas doses, 2.919.823 
tomaram as duas doses e 
83.132 utilizaram imuni-
zante de dose única. 

A Paraíba contabiliza 
a aplicação de 31.615 do-
ses adicionais em pessoas 
com alto grau de imunos-
supressão e 1.195.771 doses 
de reforço na população 
com idade a partir de 18 
anos. Até o momento, fo-
ram distribuídas um total 
de 8.195.714 doses de vaci-
na aos 223 municípios pa-
raibanos até ontem. 

Novo decreto visa reforçar as medidas de segurança sanitária e de prevenção à Covid-19 na PB

Foto: Marcus Antonius/Arquivo
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A Paraíba deverá conta-
bilizar, neste ano, 240 no-
vos casos de leucemia, sendo 
130 homens e 110 mulheres. 
A informação é do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca), 
que calculou esses núme-
ros para cada ano do triê-
nio 2020-2022. Apenas no 
Hospital Napoleão Laurea-
no, em João Pessoa, são aten-
didos aproximadamente 20 
pacientes por semana com a 
doença, entre crianças, adul-
tos e idosos.

Segundo a coordenadora 
do Setor de Hematologia do 
hospital, Eloísa Cartaxo, os 
principais tipos de leucemia 
atendidos pela unidade de 
saúde são: leucemia linfoi-
de aguda (LLA), com maior 
predominância em crianças, 
podendo atingir até adultos 
jovens, e a leucemia mieloi-
de aguda (LMA), mais fre-
quente nos adultos e pacien-
tes idosos.

O Hospital Napoleão 
Laureano é referência no tra-
tamento do câncer e doenças 
do sangue na Paraíba. “Na 
infância, mais de 90% das 
crianças são curadas ape-
nas com as sessões de qui-
mioterapia (pacientes com 
leucemia linfoide aguda). Já 
os adultos, como a predo-
minância é mais de leuce-
mia mieloide aguda, pode 
ser preciso submetê-los ao 
transplante”, explica Eloisa 
Cartaxo.

A última atualização do 
Atlas da Mortalidade por 
Câncer foi em 2019 e naquele 
ano, a Paraíba registrou 132 
mortes por leucemia (59 mu-
lheres e 73 homens). Além 
disso, foram 7.370 mortes por 
leucemia no Brasil: 3.356 mu-
lheres e 4.014 homens.

Uma pesquisa do Institu-
to Nacional do Câncer (Inca) 
detectou que em 2020 hou-
ve um aumento de mais de 
30% nos casos de leucemia 
no Brasil em comparação aos 
anos anteriores. Conforme o 
levantamento, para cada ano 
do triênio 2020-2022, o nú-
mero de casos novos de leu-
cemia no país é estimado em 
10.810, sendo 5.920 homens e 
4.890 mulheres. 

Sem considerar os tumo-
res de pele não melanoma, o 
Inca detectou que a leucemia 
em homens é o sétimo cân-
cer mais frequente no Nor-
deste (5,02/100 mil) e tem a 
décima posição entre as mu-
lheres (4,06/100 mil) da mes-
ma região.

Conforme a médica, em 
qualquer idade as chances 
de cura aumentam conside-
ravelmente se a descoberta 
da doença for precoce. Nesse 
sentido, para conscientizar a 
população sobre a leucemia, 
a importância da doação de 
medula óssea, além da reali-
zação de exames para a des-
coberta em tempo hábil, as 
instituições de combate ao 
câncer e diversos profissio-
nais da saúde se dedicam 
durante o mês de fevereiro 
à campanha Fevereiro La-
ranja.

“Alguns objetivos do Fe-
vereiro Laranja são: cons-
cientizar a sociedade acerca 
da importância do diagnós-
tico precoce e fazer a educa-
ção continuada no primeiro 
atendimento, isto é, duran-
te a atenção primária, para 
que os médicos consigam 

Mortes
A última atualização 

do Atlas da 
Mortalidade por 

Câncer foi em 2019 
e, naquele ano, a 
Paraíba teve 132 

mortes por leucemia 
(59 mulheres e 

73 homens)

PB deve registrar, este ano, 240 novos casos da doença; campanha ressalta importância do diagnóstico precoce

Ação alerta para casos de leucemia
fevereiro laranja

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

n 

Estimativa 
feita pelo Inca 
aponta que 
novos casos 
de leucemia 
na Paraíba 
devem atingir 
130 homens e 
110 mulheres 
só em 2022

enxergar mais facilmente o 
paciente que tem possibili-
dade de sofrer com a doen-
ça”, esclareceu.

Outras metas
Eloisa Cartaxo acrescen-

ta que a iniciativa também 
é importante para incenti-
var a doação de sangue, vis-
to que o paciente com leuce-
mia precisa de transfusões 
em vários momentos. Outra 
meta defendida na campa-
nha é reforçar o registro na-
cional dos doadores de me-
dula óssea, porque muitas 
pessoas precisam - princi-
palmente os adultos - com-
plementar o tratamento com 
o transplante. 

A leucemia é um tipo de 
câncer no sangue que pode 
ocorrer em qualquer etapa 
da vida, sendo a neoplasia 
mais comum na infância. 
A Associação Brasileira de 
Linfoma e Leucemia (Abra-
le) destacou, em nota, que 
a ação pretende ressaltar a 
necessidade do diagnóstico 
precoce.

Este é o mês de conscien-
tização sobre as leucemias e 
nesse período a Abrale vem 
disponibilizando conteú-
dos sobre leucemias no site 
(www.abrale.org.br) e nas 
redes sociais alertando so-
bre a importância de saber 
identificar os sintomas, pois, 
quanto antes o diagnóstico 
acontecer, melhores serão 
as respostas ao tratamento.

Segundo a assessoria de 
comunicação do Inca, no Fe-
vereiro Laranja a entidade 
atua reforçando, junto aos 
veículos de comunicação, 
dados sobre esse tipo de cân-
cer para expandir a cons-
cientização e informação à 
população.

A medula óssea é o lo-
cal responsável pela fabrica-
ção das células sanguíneas e 
ocupa a cavidade dos ossos. 
Nela, estão as células que dão 
origem aos glóbulos bran-
cos (leucócitos), vermelhos 
(hemácias) e as plaquetas. 
Os glóbulos brancos são res-
ponsáveis pela proteção con-
tra bactérias, vírus e outros 
agentes.

Conforme o Inca, a leuce-
mia é uma doença maligna 
dos glóbulos brancos, geral-
mente de origem desconhe-
cida. Sua principal caracte-
rística é o acúmulo de células 
cancerosas na medula óssea, 
substituindo as células san-
guíneas saudáveis. O Inca 
aponta a existência de mais 
de 12 tipos de leucemia, sendo 
os quatro mais comuns: leuce-
mia mieloide aguda (LMA), 
leucemia mieloide crônica 
(LMC), leucemia linfocítica 
aguda (LLA) e leucemia lin-
focítica crônica (CLL). 

Cada tipo atinge mais in-
tensamente uma faixa etá-
ria específica. As leucemias 
podem ainda ser agudas (de-
senvolvimento rápido) ou crô-
nicas (desenvolvimento len-
to) e também são agrupadas 
conforme os tipos de glóbu-
los brancos que afetam: linfoi-
des, linfocítica ou linfoblástica 
(células linfoides) emieloides 
ou mieloblástica (células mie-
loides). 

As causas não são bem de-
finidas, mas os profissionais 
da saúde citam determinados 
fatores que podem influen-
ciar, como o tabagismo, o ben-
zeno (encontrado na gasoli-
na), radiação ionizante (raios 

X e gama) de procedimentos 
médicos (radioterapia), a qui-
mioterapia e a exposição ao 
formaldeído, em indústrias 
(química, têxtil, entre outras), 
na área de saúde (hospitais e 
laboratórios: antisséptico, de-
sinfetante, fixador histológi-
co e solvente) ou pelo uso não 
autorizado para alisamento 
capilar.

O Inca identificou ainda 
como fatores de risco a histó-
ria familiar, idade, exposição 
a agrotóxicos, diesel, infec-
ção por vírus de hepatite B e 
C. Com exceção da leucemia 
linfoide aguda - que é mais co-
mum em crianças - todas aco-
metem mais os idosos. Já os 
casos de leucemia secundá-
ria pelo tratamento de outros 
cânceres, através de agentes 
quimioterápicos e/ou de ra-
dioterapia, são raros.

Sintomas 
Os sintomas são resulta-

do do acúmulo de células de-
feituosas na medula óssea, 
prejudicando ou impedindo 
a produção das células san-
guíneas normais. Portanto, a 
redução dos glóbulos verme-
lhos ocasiona anemia, cujos 
sintomas incluem fadiga, fal-
ta de ar, palpitação e dor de 
cabeça.

A diminuição dos glóbu-
los brancos provoca baixa da 
imunidade, tornando o orga-
nismo mais sujeito a infecções 
graves ou recorrentes. O me-
nor número de plaquetas, por 
sua vez, provoca sangramen-
tos, geralmente nas gengivas 
e pelo nariz, além de manchas 
roxas (equimoses) e/ou pon-
tos roxos (petéquias) na pele.

Doença maligna tem origem desconhecida 

O Hemocentro da Paraíba 
é o centro de referência para o 
diagnóstico dos casos de ane-
mia falciforme no Estado e re-
gistrou 164 cadastros de pes-
soas com a doença atualmente, 
segundo a assessoria de comu-
nicação da instituição. 

A unidade realiza o ca-
dastro de pessoas com ane-
mia falciforme no Programa 
de WebHemoglobinopatias 
do Ministério da Saúde. Além 
disso, conta com uma equi-
pe multidisciplinar com mé-
dico hematologista, psicólogo, 
odontólogo, fisioterapeuta en-
volvidos no atendimento.

Conforme o Ministério 

da Saúde, a anemia falcifor-
me é uma doença hereditária 
(o paciente teve o gene altera-
do transmitido pelo pai e pela 
mãe) e hematológica que alte-
ra os glóbulos vermelhos do 
sangue, tornando-os pareci-
dos com uma foice. Por isso o 
termo “falciforme”. 

A hemoglobina transporta 
o oxigênio e dá a cor aos gló-
bulos vermelhos. Com a doen-
ça, as células têm a membrana 
modificada e se rompem mais 
facilmente, causando anemia. 
A doença é considerada mais 
frequente em pessoas negras, 
mas com a miscigenação no 
Brasil pode ser vista também 

em brancas ou pardas. 
A crise envolve desde sin-

tomas leves até hemorragias 
que causam danos às articula-
ções. Os sinais geralmente apa-
recem na segunda metade do 
primeiro ano de vida, sendo 
a crise de dor a manifestação 
mais comum da anemia fal-
ciforme, de acordo com o Ma-
nual da Anemia Falciforme do 
Ministério da Saúde.

A dor é mais presente nos 
ossos e articulações, mas pode 
atingir qualquer parte do cor-
po. Essas crises têm duração 
variável, ocorrem várias vezes 
ao ano e são associadas ao frio, 
infecções, período pré-mens-

trual, problemas emocionais, 
gravidez ou desidratação. Ou-
tros sintomas são inchaço, dor 
e vermelhidão nas mãos e pés, 
maior propensão a infecções, 
úlcera (ferida) de perna e au-
mento do baço. O melhor exa-
me para a detecção é o teste do 
pezinho, realizado gratuita-
mente na maternidade, além da 
eletroforese de hemoglobina, 
feita no Hemocentro da Paraí-
ba. Após descobrir a doença, a 
pessoa passa a ser acompanha-
da por uma equipe multidisci-
plinar ao longo da vida, e pre-
cisa se cadastrar no programa 
do Ministério da Saúde para ter 
acesso à medicação. 

Sobre o diagnóstico da anemia falciforme

Tipos
Existem mais de 12 
tipos de leucemia, 

sendo os quatro 
mais comuns: 

leucemia mieloide 
aguda, mieloide 

crônica, linfocítica 
aguda e linfocítica 

crônica

Outros sintomas identifi-
cados são: palidez, forte can-
saço, fraqueza, gânglios linfá-
ticos inchados, mas sem dor, 
principalmente no pescoço e 
axilas; febre ou suores notur-
nos; perda de peso sem mo-
tivo aparente; desconforto 
abdominal (provocado pelo 
aumento do baço ou fígado); 
hematomas, sangramentos 
inexplicados, dores nos ossos e 
articulações. Se a doença atin-
gir o sistema nervoso central, 
pode provocar dores de cabe-
ça, náuseas, vômitos, visão du-
pla e desorientação. 

Diagnóstico precoce
Os dados do Inca reforçam 

que o diagnóstico precoce per-
mite encontrar um tumor em 
fase inicial, uma melhor clas-
sificação da leucemia, além de 
melhores resultados no tra-
tamento. A descoberta pode 
ocorrer por exames clínicos, 
laboratoriais ou radiológicos 
em pessoas com sintomas 

(diagnóstico precoce), ou du-
rante exames periódicos em 
pacientes assintomáticos (ras-
treamento), mas que fazem 
parte de grupos com maior 
probabilidade.

Diante da suspeita, o pa-
ciente irá realizar exames de 
sangue e ser referenciado para 
um hematologista. O prin-
cipal exame é o hemograma 
que, em caso positivo, geral-
mente mostra um aumento 
dos leucócitos associado ou 
não à diminuição das hemá-
cias e plaquetas. 

Outras análises são feitas 
através dos exames de bio-
química e coagulação. A con-
firmação é feita com o exame 
da medula óssea (mielogra-
ma), onde retira-se uma pe-
quena quantidade de sangue, 
do material de dentro do osso, 
para análise citológica (da for-
ma das células), citogenética 
(cromossomos das células), 
molecular (mutações genéti-
cas) e imunofenotípica (fenó-
tipo das células).

Em alguns casos, pode ser 
preciso fazer a biópsia da me-
dula óssea, no qual um peque-
no pedaço do osso da bacia é 
enviado para o patologista. 

Tratamento 
O tratamento varia de 

acordo com o tipo da doen-
ça e busca destruir as célu-
las doentes para que a me-
dula óssea volte a produzir 
as normais. O processo en-
volve sessões de quimiotera-
pia, controle das complicações 
infecciosas e hemorrágicas e 
prevenção ou combate no sis-
tema nervoso central (cérebro 
e medula espinhal). 

Hospital Napoleão Laureano, que é referência no tratamento do câncer na Paraíba, atende em média, por semana, 20 pacientes com leucemia

Foto: Ortilo Antonio
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Policiais da Delegacia 
de Repressão a Entorpe-
centes, de João Pessoa, em 
parceria com a coordena-
ção de Segurança dos Cor-
reios, apreenderam 1.000 
comprimidos de ecstasy. A 
droga sintética havia saído 
do estado de São Paulo e era 
destinada para a cidade de 
Campina Grande.

O delegado Bruno Ger-
mano disse que os policiais 
ainda tentaram localizar o 
destinatário que não foi lo-
calizado. “Vamos continuar 
as investigações para iden-
tificar quem iria receber a 
droga’, informou.

A  d r o g a  s i n t é t i c a 
apreendida ontem está ava-
liada em cerca de R$ 50 mil. 
Essa foi a primeira apreen-
são desse tipo de droga em 
2022. Ano passado, disse o 

delegado, houve a apreen-
são desse tipo de droga 
em várias oportunidades 
em agências dos Correios, 
pois os traficantes utilizam 
a empresa para enviar, le-
galmente, os produtos. En-
volvidos com o tráfico fo-
ram presos.

Segundo o delegado 
Bruno Germano, da DRE/
JP a droga foi apreendida 
na sede dos Correios, no 
bairro do Cristo Redentor, 
na capital e como a destina-
ção era Campina Grande foi 
montado um esquema para 
identificar quem receberia 
o produto, no entanto, não 
houve a prisão. O delegado 
garantiu que o trabalho in-
vestigado é realizado com 
grande sigilo em parceria 
com a segurança daquela 
empresa.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

A rigorosa fiscalização 
realizada no primeiro dia 
da prova do concurso da Po-
lícia Civil já eliminou quatro 
candidatos, sendo três em 
João Pessoa e um em Cam-
pina Grande. No distrito de 
São José da Mata, região de 
Campina Grande dentro de 
um banheiro em um dos lo-
cais de prova foram encon-
tradas duas apostilas com o 
conteúdo das provas, mas o 
dono do material não foi lo-
calizado e nem identificado.

As eliminações em João 
Pessoa aconteceram pelos 
seguintes motivos: uma can-
didata ao cargo de perito
-odonto legal foi pega com 
“cola” nas pernas e anota-
ções em pequenos pedaços 
de papel. 

Em, outro local, um can-
didato foi flagrado com o ce-
lular ligado dentro da sala 
e o terceiro caso foi de um 
candidato que teve um sur-
to, provocado por crise de 
ansiedade ou pânico, e foi 

necessário chamar o Samu 
(Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência) para 
atendê-lo no local das pro-
vas.

Em Campina Grande um 
candidato, também foi fla-
grado com o celular ligado 
dentro da sala em que reali-
zava as provas.

Neste primeiro dia do 
concurso foram aplicadas 
provas para os cargos de De-
legado e Perito. Cerca de 37 
mil candidatos estavam ap-

tos a realizar as provas, sen-
do 30 mil na capital e 7 mil 
em Campina Grande. O ga-
barito estará disponível no 
próximo dia 15, a partir das 
19h, no site da organizadora 
do concurso.

No próximo domingo, 
dia 20, serão aplicadas as 
provas para agente, escri-
vão e os demais cargos. Ao 
todo, foram inscritos mais 
de 95 mil candidatos para as 
1.400 vagas que estão sendo 
oferecidas.

Droga avaliada em R$ 50 mil foi postada em São Paulo e seria entregue a uma pessoa em Campina Grande 

Ecstasy é apreendido nos Correios
tráfico

A droga, apreendida nos Correios, havia saído de São Paulo 

Uma espingarda, crack e maconha foram apreendidos
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A Polícia Civil está in-
vestigando a presença de 
uma segunda pessoa na 
tentativa de assalto ocor-
rida na tarde de sábado 
(12), em João Pessoa, quan-
do o proprietário de uma 
casa de eventos, na Aveni-
da Cruz das Armas reagiu 
e assassinou o suspeito da 
tentativa de assalto. O mor-
to foi identificado por Vi-
nicius Gomes Ferreira, de 
18 anos.

Ao ser ouvido na De-
legacia de Homicídios o 
proprietário da casa de 
recepções, conhecido por 

“Gaúcho”, disse que foi sur-
preendido pelo assaltante, 
que armado com um revól-
ver exigia dinheiro, inclusi-
ve que ele usasse o aplicati-
vo PIX e, nesse momento ele 
disse que não tinha dinhei-
ro, nem usava esse tipo de 
transferência de dinheiro.

Em entrevista a um ca-
nal de televisão, “Gaúcho” 
disse que possui a arma e 
que é registrada. “Era eu 
ou ele”, explicou o empre-
sário que pediu desculpas 
à família da vítima. Viní-
cius era presidiário do re-
gime semiaberto.

morto em assalto

Ladrão exigiu dinheiro da 
vítima e acabou baleado

Um cabo da Polícia Mili-
tar, identificado por Juliano, 
está internado no Hospital 
Regional de Patos após ser 
baleado durante uma ten-
tativa de assalto, na tarde 
de sábado (12), quando dois 
suspeitos - Luan Pereira dos 
Santos e Edvaldo Santos do 
Nascimento, ambos do bair-
ro Vila Teimosa, Zona Oes-
te de Patos, foram mortos na 
troca de tiros.

A dupla estava fazendo 
uma espécie de “arrastão” e 
foi vista saindo da Rua Ar-
naldo Assis de Medeiros, 
descendo no sentido Lagoi-
nha e depois ingressando 
onde reside o militar. Hou-
ve troca de tiros, e quando 
os dois suspeitos tentaram 
voltar pelo mesmo local que 
tinham chegado se depara-
ram com policiais que tam-
bém residem na mesma rua. 
Os suspeitos foram alveja-

dos com vários disparos e 
morreram no local. 

Agressor
Um vigilante assassinado 

no fim de semana em Quei-
madas foi o mesmo que es-
pancou um adolescente que 
pedia comida na rua. Flá-
vio Oliveira, de 43 anos, foi 
executado a tiros na noite da 
quinta-feira (10) no centro da-
quela cidade e havia sido fla-
grado através de imagem de 
uma câmera de segurança de 
uma lanchonete há cerca de 
dois anos agredindo o garoto 
que tentava se aproximar de 
clientes para pedir comida.

A delegada Nercília Dan-
tas, atual chefe do Núcleo de 
Homícidios de Queimadas, 
disse que a própria família 
confirmou o fato, mas a polí-
cia não acredita que o episódio 
de 2020 tenha algum tipo de li-
gação com a morte de Flávio.

em patos

Militar ferido a bala está 
no Hospital Regional

Um homem de 28 anos 
procurado pela justiça, mas 
que não teve o nome revela-
do, foi preso e recapturado 
pela Polícia Militar durante 
abordagem a um veículo na 
cidade de Lucena, Litoral Nor-
te do estado. A prisão aconte-
ceu na noite de domingo (13) 
e com o desconhecido foram 
apreendidas uma espingarda, 
várias munições de três cali-
bres diferentes, uma balança 
de precisão, quase meio qui-
lo de crack e maconha, além 
de uma quantia em dinheiro.

O homem procurado da 
justiça tem 28 anos e estava 

com dois mandados de prisão 
em aberto por adulteração de 
veículo e falsidade ideológica.

A prisão aconteceu du-
rante o reforço das rondas 
realizadas pelo Batalhão Es-
pecializado em Policiamento 
Turístico (BEPTur), no centro 
daquela cidade. O suspeito 
estava em um bar e, ao per-
ceber a presença da viatu-
ra, ainda tentou fugir no car-
ro em alta velocidade, mas 
acabou preso durante a per-
seguição. Ele é da cidade de 
Cabedelo. O preso foi apre-
sentado na 6ª Delegacia Dis-
trital, em Santa Rita.

recapturado

Foragido é flagrado com 
arma e várias munições

concurso

‘Cola’ e celular eliminam candidatos

assassinato
Mulheres são 
encontradas 
mortas por 
asfixia

Uma mulher sem iden-
tificação de aproximada-
mente 60 anos foi encon-
trada morta com sinais de 
estrangulamento, na ma-
nhã de ontem, na zona ru-
ral de Santa Rita, Região 
Metropolitana de João Pes-
soa. A comunicação à Polí-
cia Militar foi feita através 
de denúncia do 190.  No lo-
cal onde o corpo estava não 
havia ninguém para dar 
informações.

O corpo foi levado para 
o Núcleo de Medicina e 
Odontologia Legal.

No Sertão
O corpo de uma mu-

lher foi encontrado na ma-
nhã de ontem no interior 
de uma área de lazer, lo-
calizada no bairro Jardim 
Planalto, na cidade de Ca-
tolé do Rocha.

A vítima identificada 
por Hiane Cristina Rafael 
Rocha, 35 anos, foi encon-
trada com sinais de estran-
gulamento e perfurações 
contundentes provocadas 
por arma branca.

Equipes das Polícia Mi-
litar, Civil e da perícia esti-
veram no local. Até o final 
da tarde não havia infor-
mações sobre a motivação 
do crime, nem a identifica-
ção do suspeito.

Delegado reage a tentativa 
de assalto e fere um suspeito

na capital

Câmeras de segurança 
podem ajudar a polícia na 
identificação dos três sus-
peitos da tentativa de as-
salto ao delegado Reinaldo 
Nóbrega, que está de férias. 
Ontem, o delegado Gusta-
vo Carleto, que investiga o 
caso, afirmou que iria atuar 
em flagrante o homem que 
foi ferido na troca de tiros 
e atendido no Hospital da 
Unimed, no bairro da Tor-
re, na capital. Na Central 
de Polícia o veículo do de-
legado foi periciado, pois 
apresentava várias perfura-
ções a bala. Várias diligên-
cias estão sendo realizadas 
pela polícia.

A tentativa de assal-
to contra Reinaldo Nóbre-
ga aconteceu na noite de 
domingo (13), na Avenida 

Esperança, no bairro de 
Manaíra, na capital. O dele-
gado estava em seu veículo, 
acompanhando o pai dele, 
que estava em outro car-
ro. No momento que o pai 
dele estava abrindo a gara-
gem foi surpreendido com 
a chegada de quatro desco-
nhecidos, em duas motos. 
“Percebi o perigo e saquei 
a arma e reagi”, explicou. 
Houve troca de tiros. 

O veículo Gol branco fi-
cou com marcas dos tiros 
efetuados pelo grupo de la-
drões, no entanto, apenas 
um dos suspeitos foi feri-
do, enquanto que os outros 
fugiram do local. O homem 
ferido foi socorrido pelos 
companheiros e no hos-
pital da Unimed afirmou 
que havia sido ferido numa 
tentativa de assalto. A mãe 
dele contou que o suspei-
to teria saído de casa com a 

namorada, na moto e teve o 
veículo tomado por assalto 
e baleado, na tentativa de 
inocentar o filho. Mas, Rei-
naldo Nóbrega garante que 
o custodiado é um dos ho-
mens que participaram da 
ação criminosa.

Semana pasada
Há cerca de uma se-

man um perito da Polícia 
Federal foi ferido a bala 
durante uma tentativa de 
assalto praticada por duas 
pessoas.

Três dias depois a du-
pla suspeita foi presa nas 
orla da capital, onde pre-
tendia praticar outro cri-
me. Caio e Lucas, que con-
fessaram o crime, já foram 
transferidos para presí-
dios da capital, sendo o 
primeira para o Silvio Por-
to e outro para a Peniten-
ciária do Roger.

O veículo do delegado 
ficou com marcas de 
tiros no para-brisa e 
foi periciado

Foto: ArquivoFoto: Roberto Guedes

Foto: Ascom/PMPB
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O ano letivo 2022 come-
çou ontem, na Rede Estadual 
de Ensino, para mais de 250 
mil estudantes nas 642 esco-
las em toda a Paraíba, mas 
por conta da pandemia da 
Covid-19, nem todos volta-
ram de forma presencial. O 
Governo do Estado adotou 
o formato híbrido nesse iní-
cio, com 50% das atividades 
presenciais e 50% remotas. O 
secretário de Estado da Edu-
cação e da Ciência e Tecnolo-
gia, Cláudio Furtado, parti-
cipou do acolhimento e deu 
as boas-vindas aos estudan-
tes na Escola Cidadã Inte-
gral Técnica Estadual (ECIT) 
Papa Paulo VI, no bairro de 
Cruz das Armas. 

Na unidade, as salas de 
aula têm apenas 50% de ocu-
pação e, em todas as escolas, 
quem não tomou a vacina 
contra a Covid-19 só poderá 
participar das aulas de for-
ma remota.

“Hoje estamos iniciando 
mais uma jornada do ano de 
2022, seguindo o Plano Edu-
cação para Todos em Tem-
pos de Pandemia (PET-PB). 
O modelo de ensino adota-
do é o híbrido”, declarou o 
secretário. O aluno pode es-
tar 100% presencial e man-
ter o ensino híbrido, que é 
um rodízio de 50% da tur-
ma com 50% de conteúdo 
presencial e 50% de forma 
remota. No EAD (Ensino 
a Distância) permanece de 
forma semipresencial, como 
era antes da pandemia.

O secretário explicou ain-
da que em cada modelo há 
um quantitativo de horas. 
Nas escolas regulares, duas 
manhãs inteiras com uma 
determinada turma - cin-
co horas – e a outra metade 
da turma em mais dois dias. 
Amanhã, será feita a desin-
fecção da escola e as aulas se-
rão remotas para todos.  No 
sistema integral, eles têm a 
manhã de forma presencial 
e a tarde de forma remota. A 
carga horária de ensino pre-
sencial e ensino remoto será 
distribuída de forma pro-
gressiva, de acordo com a si-
tuação da pandemia no Es-
tado.

“Agora em março, inicia-
remos uma nova fase do nos-
so inquérito sorológico. Com 
essa etapa, sendo detectado 
que não há nenhum proble-
ma no avanço, passaremos 
para o 70/30 (70% presen-
ciais e 30% remotos). Depois 
de mais um mês e meio, fare-
mos um novo inquérito soro-

lógico para ver se voltamos 
no sistema totalmente pre-
sencial, claro que adotando 
ainda estratégias híbridas”, 
ressaltou Cláudio Furtado. 

Cuidados na escola - A 
diretora da ECIT Papa Pau-
lo VI, Elvira Maria Pereira 
de Alencar, explicou que, na 
unidade, apenas 50% dos 
660 alunos retornaram de 
forma presencial. Os alunos 
vão dois dias para a escola. 
As turmas do 1º ano do Ensi-
no Médio têm aula na escola 
às segundas e terças; para os 
alunos do 2º ano, na quinta 
e sexta-feira. Metade fica na 
escola pela manhã e remota-
mente à tarde. Os outros 50% 
totalmente on-line. 

A escola possui 21 salas 
de aula e, em cada uma, fi-
cam 19 alunos e um pro-
fessor, mantendo o distan-
ciamento de um metro e 
tomando o cuidado de usar 
máscara e álcool em gel. 
“Hoje é o dia do acolhimen-
to, sem professor, e eles vão 
passar o dia na escola, mas 
a partir da próxima sema-
na serão três aulas pela ma-
nhã”, declarou. Na escola, to-
dos os corredores e salas de 
aula são sinalizados e, no re-
feitório, apenas dois alunos 
por mesa. 

Adryelle Patrícia de Lira, 
líder de acolhimento da esco-
la, explicou que os alunos es-
tavam muito agitados no pri-
meiro dia de aula, mas disse 
que é compreensível, após 
dois anos de afastamento do 
ambiente escolar. “Temos 
que gerenciar essa readapta-
ção, essa euforia, mantendo 
o distanciamento, e está sen-
do bem divertido”, afirmou. 

Também trabalhando no 
acolhimento, Andréia Car-
la Maria de Sousa destacou 
que esse é o momento de fa-
zer com que os alunos te-
nham a mesma sensação que 
ela teve como aluna. “Hoje 
estão todos se conhecendo, 
e eu estou sentindo como 
é fazer o papel do profes-
sor, vivendo uma nova expe-
riência, que exige paciência 
e muito amor”, disse. 

Governo do Estado adotou o formato híbrido neste início, com 50% das atividades presenciais e 50% remotas

Rede estadual dá início a ano letivo
Educação

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Pandemia
São mais de 250 mil 
estudantes nas 642 
escolas da Paraíba; 
nem todos voltaram 
de forma presencial

Para a aluna Andréia Carla(E), o momento exige paciência e amor. A diretora Elvira Alencar(D) disse que o dia foi de acolhimento

InscrIçõEs no sIsu

Paraíba oferece mais de 15 mil vagas

O Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu) abre hoje, até o 
dia 18, seu processo de in-
gresso em mais de 130 uni-
versidades e institutos fede-
rais e estaduais em todo o 
país. Na Paraíba, são 15.649 
vagas ofertadas via Sisu dis-
tribuídas entre a Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), 
a Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), o 
Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia da 
Paraíba (IFPB) e a Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB). Ao todo, o Ministé-
rio da Educação (MEC) ofe-
rece mais de 221 mil vagas 
em instituições públicas de 
ensino superior, sendo 84,5% 
delas em unidades federais, 
sejam universidades ou ins-
titutos.

Das quatro instituições do 
Estado, a UFPB é a que ofere-
ce o maior número de vagas 
através do Sisu, totalizando 
7.625 divididas em 122 cursos 
de graduação. A nota mínima 
para validar a participação 
no Sisu é 400 pontos na reda-

ção e 400 na pontuação geral 
do Enem. O período letivo 
de 2022.1 começa em agosto 
deste ano. Do total de vagas, 
3.807 são para ampla concor-
rência 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, estabelecido pela 
Lei nº 12.711, de 2012.

A UFCG possui 3.175 va-
gas oferecidas no processo 
seletivo que utiliza a nota do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) como princi-
pal método de avaliação. Des-
sas, 1.576 são exclusivas de 
ampla concorrência e 1.599 
reservadas para a lei de cotas, 
todas distribuídas entre 75 
cursos de graduação que se 
dividem em sete campi, sen-
do eles em Campina Grande, 
Cajazeiras, Cuité, Patos, Pom-
bal, Sousa e Sumé. Em relação 
à nota mínima, a instituição 
segue o acordado pelo Sisu, 
em que o candidato deve ob-
ter, pelo menos, 400 pontos 
na redação e na nota geral 
do Enem. 

Para o IFPB, são 1.710 va-

gas disponibilizadas em 43 
cursos superiores entre os 
polos de Cabedelo, Cajazei-
ras, Campina Grande, Gua-
rabira, João Pessoa, Monteiro, 
Patos, Picuí, Princesa Isabel e 
Sousa. Além das vagas pre-
senciais, desconsiderando o 
período remoto em razão da 
pandemia, a instituição tam-
bém oferta 200 vagas voltadas 
ao curso de Licenciatura em 
Letras-Português na modali-
dade de Educação a Distância 
(EaD) em João Pessoa, Cam-
pina Grande, Sousa e Picuí.

No Instituto Federal, 50% 
das vagas por curso/turno/
polo são reservadas para can-
didatos Egressos de Escolas 
Públicas (EEP) e também há o 
bônus de 10% a mais na nota 
final do Enem para estudan-
tes que cursaram todo o En-
sino Médio em escolas regu-
lares e presenciais na Paraíba, 
em qualquer um dos 223 mu-
nicípios, mediante também 
comprovação de residência 
no estado.

No âmbito estadual, a 
UEPB disponibiliza 3.139 
vagas, sendo 1.502 em am-
pla concorrência e 1.637 para 
ações afirmativas. A institui-

ção possui campi em Cam-
pina Grande, Lagoa Seca, 
Guarabira, Catolé do Rocha, 
João Pessoa, Monteiro, Pa-
tos e Araruna. Em relação 
às notas do Enem, o candi-
dato deve estar atento, pois a 
universidade dispõe de peso 
para área (Redação, Lingua-
gens, Ciências da Natureza, 
Ciências Humanas e Mate-
mática), considerando o curso 
em questão. No edital publi-
cado pelo Conselho de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão (Con-
sepe) é possível consultar o 
curso e a nota com peso para 
cada área.

Famílias da comunidade Dubai deixam alojamento
rEalocadas

As últimas famílias da 
comunidade Dubai, que es-
tavam abrigadas no Ginásio 
Hermes Taurino, em Man-
gabeira, foram realocadas, 
ontem, para residências, 
com o apoio da Prefeitura 
de João Pessoa, recebendo o 
benefício do programa Au-
xílio Moradia.  

Uma das famílias que 
realizou a mudança nesta 
segunda foi a de Kécia Ba-
tista. Ela e o esposo, com o 
apoio logístico da Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
(Sedes), foram para o Coli-

nas do Sul e não esconde-
ram a alegria em poder re-
começar sua história em um 
local seguro. “Estamos nos 
sentindo muito bem. Agora 
a gente tem mais autonomia 
pra fazer nossas coisas e es-
tamos na esperança de em 
breve termos a nossa casa 
própria pra ter uma vida 
melhor”, completou.

Após a saída das famí-
lias, alguns moradores da 
área que utilizam o Ginásio 
Hermes Taurino para a prá-
tica de esporte se organiza-
ram e realizaram uma lim-

peza no local, com a varrição 
do ginásio e lavagem dos ba-
nheiros para que em breve 
as atividades do ginásio re-
tornem a serviço do bairro.

Desde novembro do ano 
passado, 420 famílias fo-
ram realocadas após a de-
socupação da área de Mata 
Atlântica no bairro de Man-
gabeira, onde viviam em 
condições insalubres na co-
munidade conhecida como 
Dubai, e foram instaladas 
em três pontos de abriga-
mento provisório.

A Prefeitura de João Pes-

soa e o Governo da Paraíba 
realizaram um trabalho em 
conjunto para que as famí-
lias recebessem assistência 
social, atendimento médi-
co e garantia da segurança 
alimentar. 

As famílias estão inse-
ridas no programa Auxílio 
Moradia e permanecerão até 
que recebam suas casas pró-
prias, que serão construídas 
em um terreno de dois hecta-
res, no bairro de Gramame, já 
escolhido pela Prefeitura de 
João Pessoa e aprovado pelos 
beneficiados.Últimas famílias estavam abrigadas no Ginásio Hermes Taurino

Foto: Secom-JP

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Fotos: Roberto Guedes

a Cronograma do Sisu 

• Inscrições – de 15 a 18 
de fevereiro
• Site – https://sisu.mec.
gov.br/ 
• Chamada regular (resul-
tado) – 22 de fevereiro
• Lista de espera – de 22 
de fevereiro a 8 de março 
no site do Sisu

SERVIÇO
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Grupo Os Eloquentes 
é formado pelo trio 

(de cima para baixo): 
Cíntia Peromnia (vocal), 

Bira Magalhães (vocal 
e percussão) e Felippe 

Francis (violão e baixo)

Cantor e compositor 
Elon apresentará 
músicas do ‘Tateia’, 
EP com estética 
minimalista lançado 
recentemente, no final 
do mês passado

A noite de hoje do Palco Tabajara Verão foi 
batizada pela apresentadora Val Donato de 
“Os ElonQuentes”, mistura que brinca com 

o nome do cantor e compositor Elon e da banda Os 
eloquentes. A combinação e sintonia entre as atra-
ções que se apresentam ao vivo, a partir das 20h, na 
Usina Cultural Energisa, em João Pessoa, vão além 
do neologismo. O MPB e o reggae da música autoral 
independente paraibana se juntam no show especial 
pelos 85 anos da Rádio Tabajara nas frequências 
AM 1.110 e FM 105,5. A transmissão em vídeo será 
realizada pela TV Assembleia e por meio das redes 
sociais da emissora no YouTube.

As duas apresentações do Palco Tabajara estão em 
plena atividade criativa e lançaram trabalhos inédi-
tos recentemente. Eles usarão a oportunidade para 
levar ao conhecimento do público suas músicas mais 
novas. “Vamos ter a essência d’Os Eloquentes. Essa 
é a primeira vez que vamos estar cantando nossas 
canções autorais para tanta gente ver”, antecipa Cíntia 
Peromnia, vocalista do grupo formado há sete anos na 
Praia de Pipa (RN), e radicado na capital paraibana. 
Tendo lançado no final do ano passado o single ‘Todo 
Pensamento’ em ritmo de ragga, Os Eloquentes pre-
tendem seguir o mesmo padrão de lançamentos e já 
prepara para este ano um novo álbum.

Recentemente, eles disponibilizaram nas plataformas 
digitais a versão remixada de ‘Acredite’. As novidades 
marcam um novo momento do grupo e aponta para no-
vas propostas sonoras em meio a uma profusa produção 
autoral, sem abandonar as características da banda com 
influências do jazz, MPB e groove soul. O trio complemen-
tado por Bira Magalhães, no vocal e na percussão, e por 
Felippe Francis, no violão e no baixo, promete também 
executar alguns covers já testados em outros shows e que 
têm sucesso entre os fãs da banda.

Uma curiosidade cerca a participação d’Os Elo-
quentes: além de vocalista e compositora, Cíntia 
Peromnia é apresentadora na Rádio Tabajara, e por 
muitas vezes já esteve em posição oposta da que se 
encontrará logo mais à noite. “A gente fica nervoso do 
mesmo jeito. E não dá pra separar a Cíntia artista da 
radialista, porque eu encaro ambas como arte”, defen-
de ela. Foi dividindo com Adeildo Vieira a bancada 
do Tabajara em Revista, programa transmitido das 14h 
às 15h, de segunda a sexta-feira, na 105,5 FM, que ela 
conheceu o outro convidado de hoje.

“Elon está entre os grandes expoentes da música 
paraibana atual”, destaca Peromnia, citando ainda 
nomes como Titá Moura e Pedro Índio Negro. “Ele 
é um menino novo ainda, apesar daquele tamanho 
todo dele. As bênçãos da imaturidade dele vêm com 
uma beleza tão grande que ele expressa na voz de um 

tenor maravilhoso, de uma natureza tão real dele que 
ele traz do interior da Paraíba”, descreve Cíntia sobre 
o músico da sertaneja Pombal.

Apesar de as apresentações serem bem distintas, 
Elon aponta a hibridação musical como um ponto de 
convergência entre ele o som de Os Eloquentes. “A 
gente toca música popular brasileira e ela é essa riqueza, 
que mistura tudo e se influencia de gêneros do mundo. 
A música brasileira é a música do mundo”, sustenta 
Elon, que apresentará no Palco Tabajara quatro canções 
que estão presentes no seu primeiro álbum em carreira 
solo, com referências no sertanejo, no indie e no brega. 
Lançado no final do mês de janeiro, ele apresentará 
quatro músicas do EP Tateia, além de outras quatro do 
repertório regular do músico. Tateia sonda com a voz 
e ao toque das teclas uma estética minimalista em suas 
camadas sonoras e com profundidade nas pretensões 
poéticas de seu compositor. Elon dividirá o palco com 
Helinho Medeiros, diretor musical que assume a ins-
trumentação completa do show. 

Com grande presença de palco, Elon se mostra como 
um intérprete que dá bastante atenção à construção narra-
tiva de suas apresentações. O show para o Palco Tabajara 
servirá para azeitar o conceito de Tateia ao vivo. “Não 
quero fazer apenas um show quando eu subir ao palco. 
Quero fazer um espetáculo”, frisa o artista, que confessa 
o processo ainda em desenvolvimento de seus conceitos 
estéticos. “Esse é um show que ainda estou maturando. 
Na medida que a gente vai fazendo é que a gente entende 
para onde esse show vai nos levando”, analisa ele.

Música 
do 
mundo
No ‘Palco Tabajara Verão’ de hoje, a banda 
Os Eloquentes e o músico Elon apresentam 
seus novos projetos sonoros

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Através do QR 
Code acima, acesse 

o canal da Rádio 
Tabajara no YouTube

Foto: Rodrigo Barbosa/Divulgação
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Todos sabemos como as coisas mudaram na 
atualidade, desde os “costumes caseiros” até a 
convivência social. Nas décadas de 1970 e 1980, 

quando atuei como promotor de Justiça em várias 
comarcas do interior do Estado, a criminalidade se 
resumia praticamente a vingança e bebedeiras. Os 
crimes sexuais eram raros, até porque sofriam forte 
rejeição do tecido social. Contávamos, também, com 
uma vantagem: as drogas ainda não dominavam 
alguns estratos sociais e pequenas quantidades da 
hoje inocente maconha eram apreendidas. 

Mas e agora? As mulheres passaram a ocupar 
cargos relevantes, muitas são independentes, 
saem com amigas para se divertir, outras bebem e 
fumam. Os crimes sexuais foram intensificados, o 
feminicídio explodiu e tudo relacionado ao álcool e 
às drogas ilícitas pode ser motivo para se causar um 
dano. Pergunta-se: Há justificativa para qualquer 
abuso sexual? Claro que não! Outra pergunta: E se 
a mulher sai para um encontro, bebeu, se alegrou, 
houve troca de beijos e relação, há abuso? Será 
que ela aceitou e depois se arrependeu? Há muita 
subjetividade aí nessa relação a dois. Claro que, 
havendo violência física, anulam-se quaisquer 
ponderações visando proteger o abusador.

Na semana passada li uma manchete de jornal: 
“Sexo com mulher que bebeu é estupro”? E o próprio 
articulista respondia: “Se ela não for capaz de 
consentir, sim”. Ainda acho que cada caso é um 
caso, pois é muito difícil julgar superficialmente. 
Quero trazer aqui dois relatos recentes de violência 
sexual: Larissa Ferreira, da banda Mastruz com Leite, 
relatou ter sido abusada por um colega enquanto 
dormia. A influenciadora digital alagoana, Duda 
Martins, contou à imprensa que acordou no sofá, sem 
calcinha, com hematomas no corpo e sem acesso ao 
seu celular. Ela atribuiu o fato a um homem com quem 
saiu na noite anterior, sem ter qualquer memória de 
como chegou naquele local.

Nas duas situações, bem exploradas pela mídia, 
está presente um fator em comum: bebida alcoólica. 
As duas mulheres que contaram suas histórias haviam 
bebido em companhia dos homens que elas indicam 
como seus agressores. E a pergunta que surge é 
sempre a mesma: sempre que a vítima está bêbada, 
é estupro? Segundo o Código Penal, quando trata 
sobre estupro de vulnerável, “o crime é definido como 
a prática de ato libidinoso com pessoa menor de 14 
anos ou com pessoa que, por doença ou deficiência 
mental, não tem o necessário discernimento para a 
prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não 
pode oferecer resistência”.

Segundo estudiosos do tema, entre a “qualquer 
outra causa”, presente no texto que define o crime, 
está incluída a intoxicação incapacitante por drogas 
em geral, como álcool, remédios ou qualquer 
outra situação que impeça a pessoa de resistir e, 
obviamente, de consentir. Portanto, se a pessoa 
que sofreu o abuso apresenta algum sintoma de 
intoxicação incapacitante (como não conseguir falar 
sem enrolar a língua, não ser capaz de levantar e ficar 
em pé sem cambalear ou mesmo se estiver dormindo 
após ter bebido) e alguém tentar qualquer tipo de 
abordagem com intenções sexuais, estará cometendo 
o crime de estupro de vulnerável.

É evidente que o álcool faz parte, para muitas 
pessoas, do encontro romântico ou sexual. Não é 
simplesmente o ato de ficar com uma pessoa que 
bebeu, está lúcida e capaz, que configura o estupro. 
O crime ocorre quando a outra pessoa não tem 
capacidade de resistir e de consentir. Importante frisar, 
porém, que não existe apenas o estupro de vulnerável 
entre os crimes sexuais. A lei também fala em estupro, 
importunação sexual e compartilhamento de imagens 
íntimas. E não são raros os casos de mulheres que 
estão desacordadas e têm seus corpos registrados em 
fotos ou vídeos por homens que as acompanhavam. 
As condutas variam muito. E o comportamento das 
vítimas também. Infelizmente, ainda é muito comum 
que o Poder Judiciário nacional seja leniente com 
agressores e muitos homens se sentem à vontade 
para constranger mulheres indefesas.

Sabemos que ninguém, em qualquer situação, 
tem a obrigação de se proteger de uma violência. 
São as outras pessoas ao redor que têm a 
obrigação de não violentar.

Tudo isso aí esbarra numa questão cultural que 
está longe de ser resolvida. Homens inescrupulosos 
acham que, só pelo fato de uma mulher aceitar beber 
com ele, automaticamente está o autorizando a fazer 
o que quiser com ela. Assim como o homem, a mulher 
está livre para viver sua vida, se divertir e, a última 
coisa que ela deveria ter em mente seria pensar em se 
proteger de um estupro. Isso não deveria sequer fazer 
parte do nosso imaginário. A culpa nunca é da vítima. 
Mas, diante das circunstâncias atuais, não custa nada 
se proteger antes de conhecer uma pessoa.

Fernando 
  Vasconcelos

Saidinha, álcool 
e estupro

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

Um verão alegre & um cesto de mangabas
A vida tem dessas coisas, 

um dia triste e na manhã se-
guinte uma alegria. A sema-
na passada tivemos um pou-
co dessa tristeza e sorvete de 
coco, já nesta...

Minha bisavó se chama-
va Ana Adelaide, de quem eu 
herdei o nome, quando dos 
seus 90 anos. Mas chamavam-
na de Sinhá. Uma mulher es-
guia, de olhos fundos e co-
que. E sempre ouvi que tinha 
a fala mansa e austera. Basta-
va olhar e os netos obedeciam. 
Esse poder que as mulheres ti-
nham antigamente. 

Passei a vida a ouvir sobre 
as suas histórias e dos vera-
neios em Praia Formosa, jun-
to com a minha tia avó Ange-
lina Balthar. As duas a cuidar 
dos netos que ficaram órfãos 
meninos. A minha avó, Ade-
te, morreu aos 36 anos e dei-
xou seis crianças. Eu chorava 
ao imaginar essa orfandade 
que marcou o meu pai e seus 
irmãos. E sobre esses verões 
na praia, dignos de romance, 
o meu pai passou a vida a con-
tar:  Era longe! a ida de trem, 
a simplicidade, a escassez, as 
mangas espada, mas também 
o Farol e Cabedelo, a feira e as 
suas frutas, mangaba a melhor 
delas. Cresci comendo essa 
iguaria. E quanto mais ama-
rela e pintadinha, melhor. Mas 
bom mesmo era ir com meu 
pai e vê-lo magrelo, agacha-
do junto aos cestos, a salivar 
e comprar mangaba. Só adul-
ta vim conhecer um pé de fru-

ta. Aquele arbusto assanhado 
com as suas folhinhas ao sabor 
do vento. Uma lindeza!

A minha Tia Margarida 
(in memoriam), seguiu os pas-
sos da infância, e tão logo lhe 
coube, alugou casa nessa Praia 
do Farol e veraneou por anos, 
onde eu também tinha uma 
rede na sala, e por lá me aban-
cava ainda menina. Aos do-
mingos íamos com papai para 
passar o dia e comer mangaba, 
ou à Areia Vermelha, ou ainda 
tomar banho de boia na maré 
de janeiro.

Anos depois, a família foi 
comprando umas casinhas 
quase na divisa com Areia 
Dourada e a família Peixo-
to Wanderley se instalado no 
meio dos coqueiros. Virou um 
condomínio “de luxo” da fa-
mília, onde sempre íamos de 
visita por ocasião do aniver-
sário da minha tia com nome 
de flor. Tio Múcio Wanderley 
(o meu tio), e sócio dos cine-
mas da cidade, outra joia rara 
de afeto e mansidão. Mas hoje 
todos habitam os céus.

Pois esta semana fomos vi-
sitar as primas dos mares de 
Praia Formosa – a casa de Bita 
(e Carlinhos, o seu amado). Nós 
quatro irmãs, em celebração à 
visita da minha irmã Teca, que 
há décadas mora no País de 
Gales, mas que tem ainda um 
pé fincado nessas bandas das 
praias de águas mornas.

Fomos recebidas com ale-
gria e carinho, mas não só. 
Uma bandeja de mangabas, 

seriguelas e jaboticabas, com 
a fartura e os cheiros dos tem-
pos de menina. A imensidão 
do azul, os navios passando ao 
longe e o farol, davam o norte. 
A direção do caminho de casa 
e da minha vida de menina. 
Do meu pai e dos meus tios 
que já se foram. Haja histórias! 
Cerveja gelada. E mangaba da 
amarelinha de Cabedelo. 

Lá pelo meio da tarde, avis-
tamos duas corujas no canto 
do muro. E de lá nem saíam 
nem deixavam ninguém pas-
sar. Pastorando os filhotes. 
Guardiãs daqueles muros, do 
oceano que avistávamos, e da 
memória dos nossos. Nem o 
filósofo Bachelard daria con-
ta desse espaço poético. De 
sobremesa? Abacate batido – 
à cara lá de casa! E mais tor-
ta e café. Mas, a cereja do bolo, 
foi mesmo um bolo sem cereja, 
quentinho se desmanchando 
na boca. Quem sabe para tirar 
a cola da mangaba que insistia 
em me grudar os lábios. E me 
deixava silenciosa.

As primas e as suas casas, 
aquele mar, aquela brisa, me 
levaram para todos os luga-
res da minha infância e ado-
lescência. Para a minha pró-
pria casa. Quando meus pais 
eram vivos, o mundo calmo e 
a vida, que parecia longa e lon-
ge. Pois o tempo urge (e ruge) 
e a vida passa tão depressa. Lá 
se vão nas lonjuras as histórias 
do meu pai, e o tempo em que 
ele, com todo o seu humor pe-
culiar, debulhava-as para essa 

plateia familiar. Sempre aos 
domingos!

De Tia Margarida? a ima-
gem que guardo é a de uma 
mulher bela e de maiô pre-
to, com um chapéu de palha 
enorme amarrado embaixo 
do pescoço, com vara de pes-
car e o seu samburá, para sair 
na jangada. Por vezes íamos 
juntos, em bote à vela, para 
passear e quem sabe ver os 
navios na linha do horizonte. 
Os cheiros? de sargaço. Ain-
da hoje gosto.

Já cantava Vinicius e os 
seus sambas e bênçãos: “É 
melhor ser alegre que tris-
te....”; e saboreando as man-
gabas da minha infância, eu 
findei o dia.

Obrigada, primas!

“A imensidão do 
azul, os navios 
passando ao 
longe e o farol, 
davam o norte. 
A direção do 
caminho de casa 
e da minha vida 
de menina”

Zumbi é a alma do negócio
A pergunta, pertinente, veio da 

minha esposa Lílian: Por que, em ple-
na pandemia de Covid-19, as pessoas 
têm se interessado tanto por apoca-
lipse zumbi? Afinal, para que ficar 
horas grudado na frente da TV (ou do 
celular) vendo a história de um vírus 
que provoca pânico, ansiedade e his-
teria e que leva muita gente à morte 
se é justamente disso que a gente ten-
ta fugir há dois anos?

Ela disse isso ao vermos que All 
Of Us Are Dead (sem título em portu-
guês), série de 12 episódios que se tor-
nou o novo sucesso coreano na Net-
flix em todo o mundo, se tornando 
a quinta série de língua não ingle-
sa mais vista na plataforma e sendo 
comparada à compatriota Round 6.

All Of Us Are Dead é novelinha 
adolescente em que um grupo de 
alunos de um colégio de Ensino 
Médio de uma pequena cidade da 
Coreia tenta escapar de uma epide-
mia zumbi que se proliferou a par-
tir das dependências da escola. Para 
meu paladar, é muito bobinho: pa-
rece a Malhação, da Globo, com to-
dos os clichês de morto-vivo que a 
gente já viu até agora. Em meio a te-
mas da idade – bullying, paqueras e 
rivalidades – há muita correria de 
zumbis famintos em busca de car-
ne viva e pulsante. E só.

A Coreia do Sul – que foi agra-
ciada com o Oscar por Parasita, em 
2020 – também vem se notabilizan-
do pelo cinema de horror, e zumbis 
parecem ser um dos temas preferi-
dos dos produtores audiovisuais de 
lá (vide Alive e o ótimo Invasão Zum-
bi, ambos disponíveis no Netflix). 
Mas é bom lembrar que se trata de 
um fenômeno mundial.

Por isso, muito melhor que All Of 
Us Are Dead é Black Summer (também 
sem título em português), coprodu-
ção entre Canadá e EUA, igualmente 
disponível na Netflix. Com duas ex-
celentes temporadas na plataforma, 
a dinâmica Black Summer não per-
de tempo em tentar explicar os por-
quês do surto viral que transforma 
pessoas em zumbis em questão de 
segundos e foca na ação, se concen-
trando em pequenos grupos de so-
breviventes que vão se encontrando 
ao longo da história.

A direção ágil, repleta de planos 
sequências – notabilizado, recente-
mente, pelo filme de guerra 1917 – 
garante, na maior parte do tempo, 
um clima de tensão acima do nor-
mal, com um elenco de rostos desco-
nhecidos, mas extremamente com-
petente, que segura as sequências 
aparentemente sem cortes de edi-
ção, como um bom teatro.

Além disso, a câmera na mão, 
com ausência desses cortes, tam-
bém consegue deixar as persegui-
ções muito mais tensas e interessan-
tes, além de situações extremamente 
criativas, que colocam os persona-
gens em enrascadas realmente de-
safiantes (algo que senti falta no se-
riado coreano adolescente).

Então é isso! Black Summer é mui-
to melhor que All Of Us Are Dead, e 
tudo é uma questão de abordagem 
e objetivo. O seriado coreano perde 
muito tempo criando labirintos com 
becos sem saída, procurando expor 
a reação de jovens que procuram 
sobreviver ao caos (sem, contudo, 
se aprofundar em situações reais, 
como ansiedade e depressão, pin-
celando esses temas muito en pas-
sant), ao mesmo tempo em que sabe 
que precisa de muita ação para se-
gurar a garotada.

Black Summer corta a teoria e foca 
na ação, intercalando-a com os dra-

mas pertinentes de grupos forma-
dos por indivíduos desconhecidos, 
que podem ter algo de ruim a es-
conder, mas que se veem forçados a 
se unir para sobreviver em meio ao 
caos. É o grande trunfo, por exem-
plo, de outro grande sucesso do gê-
nero: The Walking Dead. 

Eu sempre disse que TWD (que 
abandonei ali pela sexta tempora-
da) não é sobre zumbis, mas sobre 
pessoas acuadas por uma força ex-
terna que os mantém juntos. Na li-
teratura, assim como no audiovi-
sual, esse tipo de narrativa já é um 
clássico e já foi largamente utiliza-
da, por exemplo, por Stephen King 
em muitos de seus textos (vide o 
conto O Nevoeiro ou a novela Sob 
a Redoma).

Por isso, os melhores títulos de 
zumbi são justamente os que não 
buscam um motivo para justificá
-lo, mas, sim, para procurar enten-
der os vivos, e bem vivos. Afinal, 
como mostra o bom cinema de fic-
ção científica, assim como os alie-
nígenas, os mortos-vivos são os 
coadjuvantes, ou a desculpa, para 
entendermos a alma dos huma-
nos, nossos egoísmos, nossas ten-
sões, nossas diferenças, o caminho 
mostrado por George A. Romero 
no seminal A Noite dos Mortos Vi-
vos, de 1968.

Foto: Netflix/Divulgação

Série ‘All Of Us Are Dead’ perde tempo criando labirintos com becos sem saída



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 15 de fevereiro de 2022      11EDIÇÃO: Audaci Junior
EDITORAÇÃO: Luciano Honorato Cultura

Colunista colaboradora

A herança é a maneira mais pertinente de formar 
uma biblioteca. 

(Walter Benjamin. Desempacotando minha 
biblioteca.)

À pergunta que alguém me fez recentemente 
diante das minhas estantes cheias de livros – A 
senhora já leu todos esses livros? – dei a seguinte 
resposta: Li muitos desses livros para escrever textos, 
outros fiz a leitura de determinados capítulos e há 
aqueles que permanecem fechados aguardando a 
hora da leitura. Foi essa pergunta que me conduziu 
até ao ensaio de Walter Benjamin, Desempacotando 
minha biblioteca - Um discurso sobre o colecionador, 
inserido no livro Rua de mão única. Ele conta que 
está desempacotando os livros de sua biblioteca e 
afloram muitos pensamentos e lembranças.

Houve um tempo para Benjamin que nenhum livro 
podia ingressar na sua estante sem a confirmação de 
que fora feita a leitura antes, assim o que guardava 
não constituía uma biblioteca, eram poucos livros, 
depois resolveu comprar tudo quanto lhe podia 
interessar e começou a construir uma biblioteca 
verdadeira, passou a se considerar um colecionador 
de livros. Suas compras mais memoráveis 
aconteceram durante viagens, como “transeunte” e 
afirma: “Quantas cidades não se revelaram para mim 
nas caminhadas que fiz à conquista de livros!”.

Uma das aquisições que rememora com 
afetividade foi a compra de um livro infantil de 
Albert Ludwig Grimm e publicado em Grimma, na 
Turíngia (Alemanha). Desse mesmo autor, procedia 
um livro de fábulas com 16 ilustrações, um trabalho 
primoroso do grande ilustrador alemão Lyser. Do 
ilustrador, descobriu outro livro – Contos de Lina, 
uma obra pouco conhecida.

Benjamin, embora não fosse rico, gostava de 
participar de leilões de obras raras, certa vez, 
por felicidade do destino, conseguiu comprar um 
exemplar de Pele de Onagro, um livro de Balzac 
há muito desejado. A compra do livro exigiu depois 
uma ida à casa de penhores para saldar a dívida. 
E declara: “Ainda hoje Pele de Onagro se destaca 
das longas filas de volumes franceses de minha 
biblioteca como o monumento da minha experiência 
mais emocionante em leilões”.

A tarefa de desempacotar livros começara ao 
meio-dia, já era meia-noite e ainda restavam alguns 
caixotes. No meio de livros encadernados, encontrou 
dois álbuns de figurinhas que a mãe havia colado 
quando era bem pequeno e que herdou como 
lembrança da infância. Eram as sementes de uma 
coleção de livros infantis e vem a reflexão sobre o que 
guardamos no meio de livros – folhetos, prospectos, 
fac-símiles de manuscritos ou cópias datilografadas e 
revistas, tudo isso pode aparecer numa biblioteca.

Em frente à última caixa de livros, muito depois 
de meia-noite, ocorreram outras lembranças, 
lembranças das cidades por onde passou: Riga, 
Nápoles, Munique, Danzigue, Moscou, Florença, 
Basileia, Paris. Recordações dos locais onde 
adquirira os livros, da sua toca de estudante em 
Munique com o quarto cheio de livros, do seu quarto 
em Berna e do seu quarto de criança, donde restaram 
apenas quatro ou cinco livros dessa fase pueril.

Por fim, satisfeito, ao terminar a tarefa de arrumar 
os livros na biblioteca, bendiz aquele que passa a 
vida no meio dos livros com essas palavras proféticas: 
“Bem-aventurado o colecionador!”. 

Walter Benjamin também colecionava telas de 
artistas famosos, uma delas foi Angelus Novus, de Paul 
Klee. Foi o primeiro trabalho de Klee da coleção de 
Benjamin, depois adquiriu outros, mas este primeiro 
recebeu uma atenção especial do filósofo.

Vale a pena saber um pouco da história dessa 
pintura em nanquim, com tinta a óleo sobre papel que 
acompanhou Benjamin por vários anos. A aquisição 
ocorreu em 1920 e só se separou dessa obra em 1933 
ao fugir do nazismo, mas logo conseguiu reavê-la. 
Para o filósofo, o anjo pode ser comparado ao Anjo da 
história e passa a imagem de “mensageiro”. 

Os anjos sempre foram representados como seres 
divinos, espirituais, com semblantes tranquilos. O 
anjo da obra de Klee é bem diferente, revela um ar de 
espanto, olhos esbugalhados, boca escancarada e as 
asas abertas. Tem um olhar fixo em um ponto, é um 
desenho que impressiona quem o contempla.

Quando fugiu da Alemanha por ser judeu (1933), 
com medo de perder esta obra de arte, Benjamin 
deixou o quadro com um amigo, em 1935 retornou a 
seu antigo dono e com ele permaneceu até junho de 
1940, ano da sua morte.

Há um detalhe sobre o destino desse trabalho 
de Klee. Antes de deixar a capital francesa, onde se 
encontrava refugiado, Benjamin retirou o desenho 
da moldura, colocou-o numa mala junto com seus 
escritos, queria salvá-lo da catástrofe. Coube a 
Adorno ser depositário dessa preciosidade que hoje se 
encontra no Museu de Israel. Para chegar até a esse 
museu um longo caminho foi percorrido.

(Para o professor Michel Zaidan Filho, que me 
introduziu no universo benjaminiano)

Para quem ama 
livros e quadros

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

O que marcou uma geração que 
atravessou os anos 1980 foi o gigan-
tesco monstro albino de marshmal-
low do Stay Puft atravessando as ruas 
de Nova York em Os Caça-Fantasmas 
(1984). Assim como John Landis foi 
o diretor daquela geração de ado-
lescentes que se traduziam nas co-
médias da Sessão da Tarde, Ivan Reit-
man também teve a sua parcela no 
gênero, porém mais direcionado aos 
“adultos” – o que não implica que o 
público que lotava as sessões de ma-
tinê fossem bem mais novos.

Morto enquanto dormia em casa, 
nos EUA, aos 75 anos de idade, no 
último sábado, Reitman foi quem 
lançou Bill Murray, que estrelou Al-
môndegas, no final dos anos 1970. O 
cineasta dirigiu outras comédias que 

capturaram o espírito de seu tempo, 
como O Clube dos Cafajestes (1978), 
além de fazer a carreira cômica do 
“exterminador” Arnold Schwarze-
negger ser mais bem-sucedida que 
o seu “rival” brucutu da época, o Syl-
vester “Rambo” Stallone, em filmes 
como Irmãos gêmeos (1988) e Um tira 
no jardim de infância (1990).

Outra herança que Ivan Reitman 
presenteia para o público está no seu 
DNA: o filho Jason Reitman, diretor 
notório por longas como Obrigado 
por fumar (2006), Juno (2007) e Amor 
Sem Escalas (2009) e que comandou, 
no ano passado, Ghostbusters - Mais 
Além, produzido pelo pai.

De origem judia, o cineasta nas-
ceu em Komarno, na antiga Tchecos-
lováquia. O último dirigido por Ivan 
Reitman filme foi A Grande Escolha, 
lançado em 2014.

Reitman foi um cineasta 
que marcou os anos 1980

Legado

Da Redação
Foto: Divulgação

Ivan Reitman no comando de ‘Os 
Caça-Fantasmas’, lançado em 1984
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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

Detetive Hércules Poirot (encarnado pelo diretor Kenneth Branagh) retorna em ‘Morte no Nilo’
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Por conta do cente-
nário da Semana 
de Arte Moderna – 

evento que ocorreu na cida-
de de São Paulo, de 13 a 17 de 
fevereiro de 1922 – chegou a 
se afirmar que o movimen-
to “inaugurava a cultura” no 
Brasil. A União procurou pes-
quisadores paraibanos para 
analisar tal afirmação veicu-
lada na mídia recentemente.

“Não desmerecendo a Se-
mana de Arte Moderna, que 
foi importante, por ter incen-
tivado a atividade cultural no 
país, mas esse evento elitista 
não inaugurou a cultura no 
Brasil”. Foi o que declarou o 
pesquisador e historiador Mil-
ton Marques Júnior, ao refutar 
essa ideia, publicada recente-
mente em um grande jornal 
paulista.

A professora e crítica lite-
rária Ângela Bezerra de Cas-
tro também discorda da tese: 
“Quem afirma isso não leu Eu-
clides da Cunha (1866-1909). 
Lançado em 1902, Os Sertões 
dizem mais do Brasil que to-
dos os escritores de 1922”, 
apontou ela.

“É um exagero. A Semana 
de Arte Moderna organizou, 
mas não deu início à cultura 
brasileira porque, antes desse 
evento, já havia fermentos de 
modernidade no país”, afir-
mou também o escritor e his-
toriador José Octávio de Ar-
ruda Mello.

“Antes mesmo desse even-
to já existia no Rio de Janeiro, 
que era a cidade modernis-
ta na época, alguns núcleos 
de movimentos culturais em 
áreas como a poesia”, atestou 
Milton Marques. “O Rio de Ja-
neiro já era uma cidade ante-
nada com o que acontecia pelo 
mundo, enquanto São Paulo 
era uma cidade extremamente 
provinciana, mas tinha força 
econômica que veio a se con-
firmar com o passar do tem-
po”, disse ele. 

José Octávio contou que 
a Semana de Arte Moderna 
foi incentivada pela burgue-
sia, tendo sido elitista porque 
foi financiada pelo empresá-
rio paulista Paulo Prado, um 
escritor e intelectual mais de 
ação do que de publicação. 
“Foi ele quem lançou, na dé-
cada de 1930, o livro Retra-
to do Brasil: ensaio sobre a tris-
teza brasileira, que defende a 
tese de que o brasileiro é um 

povo triste. Foi Paulo Prado 
quem articulou a organização 
do evento. A Semana de Arte 
Moderna tem essa contradi-
ção, porque foi feita para ata-
car a burguesia paulista, mas 
financiada pela própria bur-
guesia. Ele, então, levou logo 
o evento para o Teatro Mu-
nicipal, construído com o di-
nheiro do café para servir de 
palco para os espetáculos eu-
ropeus, como as óperas italia-
nas. Era um mecenas que fi-
nanciava a cultura”, afirmou 
o historiador.

José Octávio de Arruda 
Mello também fez uma ob-
servação: “A Semana de Arte 
Moderna queria atacar a bur-
guesia através da sua coluna 
mestra, o Manifesto Antropo-
fágico, idealizado pelo poeta 
Oswald de Andrade, o mais 
radical do grupo, e que tinha 
o objetivo de deglutir, como 
o próprio nome deixa claro, e 
eliminar a cultura estrangeira. 
E aí entra o escritor Mário de 
Andrade, que tinha consciên-
cia da importância da cultura 
brasileira e, em 1938, dirigia o 
Departamento de Cultura de 
São Paulo quando comandou 
à distância e, inclusive, a Pa-
raíba”, disse ele.

Antes da realização da Se-
mana de Arte Moderna, José 
Octávio frisou que já existiam 
manifestações culturais pelo 
Brasil. “Esse evento veio agru-
par, num conjunto, as iniciati-
vas que já ocorriam, no final 
do século 19 e no início do sé-
culo 20, mas realizadas por fi-
guras isoladas no país, e que 
tinham percepção do naciona-
lismo cultural brasileiro, como 
Lima Barreto, José Bonifácio, 
Júlia Lopes de Almeida, Aluí-
sio Azevedo e Augusto dos 
Anjos, que lançou seu único 
livro, Eu, em 1912, e era pré-
modernista, pois tinha inspi-
rações telúricas nacionais e re-
gionais. Augusto dos Anjos é 
um poeta que escapa a todas 
as classificações de escolas li-
terárias, mas é considerado 
pré-modernista”. 

“A Semana de Arte Moder-
na ganha força não apenas pela 
literatura, porque incluía outras 
manifestações como a pintu-
ra, escultura e música e que re-
sultou, como desdobramento, 
a aberturado caminho para o 
modernismo”, observou Octá-
vio, que, na década de 1980, pu-
blicou no Correio das Artes, su-
plemento literário do jornal A 
União, um ensaio sobre o mo-
dernismo na Paraíba. “Nesse 
trabalho abordo o aspecto de 
que os reflexos do modernis-
mo, no Estado, foram acanha-
dos, porque os autores ainda 
estavam apegados aos modelos 
antigos, como o parnasianismo 
e o simbolismo”, disse ele.

A professora Ângela Bezer-
ra de Castro também destacou 
a importância do poeta parai-
bano. “Augusto dos Anjos foi 
moderno, e os modernistas 
nem reconheceram sua poe-
sia expressionista, que se pro-
põe a ‘cantar de preferência o 
horrível’. A partir da década de 
1970 é que Augusto foi redes-
coberto, em suas revolucioná-
rias antecipações estéticas. E o 
verdadeiro romance moderno 
do Brasil foi escrito pela gera-
ção de 30”, observou ela, para 
quem “a Semana de Arte Mo-
derna foi feita por pessoas da 
elite econômica, apoiada em 
manifestos europeus. Repre-
sentavam uma elite cultural 
que não conhecia os Brasis e 
sua imensa diversidade”.

Pesquisadores paraibanos rebatem a afirmação que o movimento centenário deu início à cultura no país

Cultura era “inaugurada” em 1922?
Semana de arte moderna

“A Semana de 
Arte Moderna 
tem essa 
contradição, 
porque foi feita 
para atacar 
a burguesia 
paulista, mas 
financiada 
pela própria 
burguesia”

José Octávio de Arruda Mello
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Rogério Batalha e Moacyr Luz 
lançam álbum inédito de parceria

múSica

Com letras de Rogério Batalha e 
melodias de Moacyr Luz, o álbum 
Antes que Tudo Acabe reúne 10 par-
cerias inéditas e inspiradas dos dois 
compositores. A ideia do projeto – 
que chega nas plataformas de áudio 
hoje – é apresentá-las em formato 
acústico, embaladas pelo violão de 
Carlinhos Sete Cordas.

Moacyr Luz tem mais de 100 
músicas gravadas por diversos in-
térpretes do samba e da MPB. Além 
dos projetos em estúdio, em 2021 
compôs uma declaração ao Cristo 
Redentor, uma ode à vacina e assi-
na os sambas-enredo da Manguei-
ra e da Paraíso 
do Tuiuti, esco-
la do Carnaval 
carioca (adiado 
para abril).

Poeta nascido 
no bairro de Vis-
ta Alegre, Zona 
Norte do Rio de 
Janeiro, Roge-
rio Batalha tem 
c o m p o s i ç õ e s 
g ravadas por 
Ney Matogros-
so, Nelson Sargento, Nilson Chaves, 
Thiago Amud e Moacyr Luz, entre 
outros. Com Moacyr, já são mais de 
15 anos de parceria.

“Conheci o Rogerio Batalha num 
show que eu fiz com o Aldir Blanc, 
na Lona Cultural de Vista Alegre. 
Tímido, ele me deu um exemplar 
do seu livro de poesia, que me inte-
ressou desde os primeiros versos”, 
conta Moacyr Luz.

Ao lado do violão de Carlinhos 
Sete Cordas, intérpretes se revezam 
nos vocais, além do próprio Moacyr, 
que gravou ‘A Tarde’. Moyseis Mar-
ques, João Cavalcanti, Mingo Silva 

(que integra o célebre ‘Samba do 
Trabalhador’), Humberto Effe, co-
nhecido pelos vocais da MPB pop 
do grupo carioca Picassos Falsos, 
Marina Iris, voz feminina de des-
taque da nova geração do samba, e 
a cantora Beth Dau, que participou 
da caravana de Hermeto Paschoal. 
Os jovens Douglas Lemos, Branka 
e Alice Passos completam a escala-
ção do álbum.

Sobre as parcerias e seus in-
térpretes, Moacyr Luz conta mais: 
“Conversei com o Rogério sobre 
o prazer de compor homenagens 
(já fiz sambas pra Nelson Sargen-

to, Carlos Cacha-
ça, Clementina 
de Jesus e Pixin-
guinha, entre 
outros) e ele me 
presenteou com 
uma letra sobre 
Wilson Moreira. 
Foi o mote pra ‘A 
ciranda que in-
ventei’, na voz 
de Moyseis Mar-
ques. Do livro de 
poesia que ele 

me deu nasceu ‘Malícia’, que no 
disco é interpretada por Douglas 
Lemos. Morador de subúrbio, Ro-
gério quis mostrar a vida dos mais 
afastados, da gente inocente, e bus-
cou essa recordação em ‘Eu sou da 
roça’, cantada por Mingo Silva. A 
balada ‘Eu vi chover’ traz a matu-
ridade do João Cavalcanti, externa-
da no domínio de cada nota. O mes-
mo acontece com Humberto Effe na 
quase-seresta ‘Pobre Orquídea’. A 
partir de seus timbres, do sentimen-
to, as cantoras decidiram quais sam-
bas registrariam no trabalho: Mari-
na Iris, Beth Dau e Branka”.

Através do QR Code 
acima, acesse o 

‘pré-save’ do ‘Antes 
que Tudo Acabe’

Álbum ‘Antes que Tudo 
Acabe’ reúne 10 novas 
canções com letras de 
Rogério Batalha (E) e 
melodias de Moacyr Luz 
(D), compositores de 
destaque nacionalmente

Estátua do 
paraibano 
Augusto dos 
Anjos, no centro 
de João Pessoa: 
na época, os 
modernistas não 
reconheceram 
a poesia 
expressionista do 
autor do ‘Eu’
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Marialvo Laureano defende fortalecimento fiscal para ampliar os repasses de recursos aos municípios

Receita proveniente da arrecadação de tributos foi 21, 56% maior do que em 2020, com liderança de João Pessoa

Estado repassa R$ 2 bi aos Municípios
arrecadação

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Através do QR Code acima, 
acesse o Portal Sefaz-PB com o 

repasse de arrecadação

milhões); Patos (1,93% ou 
R$ 35,222 milhões); Con-
de (1,64% ou R$ 29,929 mi-
lhões); Bayeux (1,53% ou 
R$ 27,981 milhões); Sou-
sa (1,33% ou R$ 24,929 mi-
lhões); Pitimbu (1,09% ou 
R$ 19,842 milhões), Gua-
rabira (1,05% ou R$ 19,414 
milhões) Cajazeiras (1,05% 
ou R$ 19,193 milhões); e 
Mamanguape (1,02% ou 
R$ 18,656 milhões). Esses 
municípios, que recebem 
acima de 1% da cota-par-
te do ICMS, representa-
ram 56% do repasse no ano 
passado. 

 Os dados do Índice de 
Participação dos Municí-
pios (IPM) e o valor do re-
passe dos dois tributos es-
taduais aos 223 municípios 
do Estado (ICMS e IPVA) 
são informados no portal 
da Secretaria do Estado 
da Fazenda por meio do 
link https://www.sefaz.
pb.gov.br/cidadao/muni-
cipios/36-repasse-de-ar-
recadacao. 

Foto: Secom-PB

A Medida Provisória 303 
do Governo do Estado da 
Paraíba, que traz o reajus-
te do funcionalismo públi-
co estadual, deve ser refe-
rendada hoje no plenário 
da Assembleia Legislativa 
da Paraíba. Pelo menos essa 
é a percepção do deputado 
estadual Hervázio Bezer-
ra (PSB). Segundo ele, den-
tro da base governista exis-
te esta expectativa que a MP 
esteja na pauta de votações 
de hoje, na Casa Epitácio 
Pessoa.

A Assembleia Legislati-
va aprovou, durante sessão 
híbrida na semana passa-
da a tramitação, em caráter 
de Urgência e Relevância, 

da Medida Provisória 303, 
que define o reajuste para o 
servidor público do Poder 
Executivo. A peça tramitou 
durante todo este período 
desde então.

 Enviada ao Poder Legis-
lativo pelo governador João 
Azevêdo, a MP 303 conce-
de reajuste salarial de 10% 
para várias categorias do 
serviço público estadual nas 
áreas da Saúde, Administra-
ção, Tecnologia, assim como, 
aposentados e pensionistas.

Ainda de acordo com a 
proposta, os reajustes apre-
sentados passaram a valer 
desde o dia 1º de janeiro des-
te ano. Com a urgência e re-
levância do texto aprovadas 

pelo parlamento, a Casa de 
Epitácio Pessoa deu celeri-
dade à tramitação da MP 
nas Comissões Permanen-
tes para agilizar sua vota-
ção em plenário.

“A Medida Provisória já 
estava tramitando desde a 
semana passada e de for-
ma emergencial na Casa e 
acreditamos que nesta ter-
ça-feira iremos referendar 
esse reajuste do funciona-
lismo público, magistério 
e também das forças de se-
gurança da Paraíba. Como 
não tivemos sessão na quin-
ta-feira, creio que ela esta-
rá na pauta a ser aprecia-
da desta terça-feira”, prevê 
Hervázio.   

Mais detalhes
De acordo com esta MP 

303, o vencimento mínimo 
para os servidores públicos 
será de R$ 1.212 mil a partir 
de primeiro de janeiro de 
2022. Neste mesmo docu-
mento 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 sofra 
qualquer alteração nacional.

“A sensibilidade do go-
vernador João Azevêdo com 
essas categorias é um marco 
nos últimos governos da Pa-
raíba. Os policiais tiveram 
ganhos substanciais e bene-
fícios reais, como a diminui-
ção do tempo para promo-

ções e ascensões dos praças 
militares e bombeiros mi-
litares. Já o nosso magisté-
rio também teve um reajus-
te de impacto, mais de 30%. 
É pra comemorar”, frisou o 
deputado. 

A Medida Provisória, 
também beneficia os poli-
ciais militares, civis e pe-
nais. As forças de segurança 
também terão incorporados 
aos seus salários o valor da 
Bolsa de Desempenho em 
100%, sendo 20% de imedia-
to e o restante implantados 
em 48 meses. Os aposenta-
dos e pensionistas, que fica-
vam de fora em reajustes de 
anos anteriores, também te-
rão direito ao mesmo índice.

MP do reajuste deve ser referendada hoje na ALPB
salários

O repasse anual de tri-
butos do Governo da Pa-
raíba para os municí-
pios aumentou 21,56% em 
2021, em comparação com 
o mesmo período do ano 
anterior. Enquanto em 
2020, o Estado destinou R$ 
1,651 bilhão, no ano pas-
sado esse valor chegou a 
R$ 2,007 bilhões. As in-
formações  são do Índice 
de Participação dos Mu-
nicípios (IPM), divulgadas 
pela Secretaria Estadual 
da Fazenda, na última sex-
ta-feira. 

O carro-chefe do mon-
tante distribuído ficou 
por conta da cota parte 
do Imposto sobre Opera-
ções Relativas à Circula-
ção de Mercadorias e so-
bre Prestações de Serviços 
de Transporte Interesta-
dual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS), que 
destinou R$ 1,819 bilhão. 
Outros R$ 188,1 milhões 
vieram do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA). 

Para o secretário de Es-
tado da Fazenda (Sefaz
-PB), Marialvo Laureano, 
o Governo da Paraíba tem  
fortalecido as políticas pú-
blicas dos municípios du-
rante a pandemia com os 
repasses de ICMS e IPVA. 
Segundo ele, esse repas-

se ajudou os municípios a 
passar pela pandemia, as-
segurando recursos para 
as administrações muni-
cipais realizarem obras e 
serviços à população. 

“Mensalmente, desti-
namos 25% do ICMS para 
os 223 municípios e 50% 
do IPVA arrecadado. Con-
forme dados, 13 municí-
pios receberam 56% do tri-
buto ICMS, que é o nosso 
carro-chefe. Enfim, é fun-
damental que a sociedade 
e a população paraibana 
compreendam que quanto 
mais fortalecida for a ges-
tão fiscal estadual melhor 
para todo o Estado, pois os 
municípios receberão mais 
recursos para investir na 
qualidade de vida da sua 
população”, frisou.     

 Segundo a Lei Com-
plementar nº 63 de 1990, 
o montante repassado do 

ICMS corresponde a 25% 
da arrecadação do tribu-
to, que é distribuído men-
salmente às administra-
ções municipais com base 
na aplicação do Índice de 
Participação dos Municí-
pios (IPM), definido para 
cada cidade no ano ante-
rior. Já sobre o valor do 
IPVA, o Estado repassa ao 
município onde o veículo 
está licenciado 50% da re-
ceita arrecadada deste tri-
buto, sendo 10% do tribu-
to é repassado ao Fundo de 
Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Bá-

sica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
(Fundeb).

 O ICMS é o principal 
tributo do Estado, repre-
sentou 93% das receitas 
próprias no ano passado 
(ICMS, IPVA, e ITCD). O 
crescimento dos tributos 
estaduais também cola-
bora com a execução or-
çamentária e polít icas 
públicas dos municípios 
paraibanos, principal-
mente nas cidades consi-
deradas de portes médio 
e grande, que receberam 
maior repasse da cota-par-

te do ICMS em 2021. De 
cada R$ 100 arrecadados 
do ICMS mensalmente, R$ 
25 são destinados aos mu-
nicípios.

 
Ranking da cota-parte
Os 13 municípios que 

mais receberam cota-par-
te do ICMS em 2021 fo-
ram: João Pessoa (23,60% 
ou R$ 429,6 milhões); Cam-
pina Grande (14,17% ou R$ 
257,991 milhões); Cabede-
lo (9,20% ou R$ 167,434 mi-
lhões); Santa Rita (3,86% ou 
R$ 70,340 milhões); Alhan-
dra (2,71% ou R$ 49,462 

A construção da aduto-
ra de abastecimento do Bre-
jo paraibano ficará pronta no 
próximo dia 15 de março, an-
tes do período previsto, se-
gundo o presidente da Com-
panhia de Águas e Esgotos 
(Cagepa), Marcus Vinícius. 
A informação foi repassada 
durante o programa Conver-
sa com o Governador, veicu-
lado ontem a nível regional 
através da Rádio Tabajara. 

Segundo Marcus Viní-
cius, a adutora vai aten-
der aos municípios do Bre-
jo que estão com déficit no 
abastecimento de água. 
“Fizemos todo o projeto 
ano passado, lançamos a li-
citação, contratamos, e em 
outubro iniciamos a obra 
de uma adutora de pouco 
mais de 12 quilômetros, in-
terligando o sistema inte-
grado de Guarabira, para 
levar água tratada até Pir-
pirituba”. 

O projeto inicial atende 

as cidades de Guarabira, 
Pirpirituba, Duas Estradas, 
Sertãozinho, Serra da Raiz 
e Lagoa de Dentro. Além 
disso, os municípios de Be-
lém, Caiçara, Logradouro, 
Distrito de Braga, Rua Nova 
e Cachoeirinha também se-
rão incluídas no abasteci-
mento, segundo informou 
o diretor da Cagepa. 

“Lembrando que am-
pliando esse processo, aten-
dendo a uma demanda do 
próprio governador João 
Azevêdo. Fizemos todo o 

estudo para poder ampliar 
em pouco mais de 3 quilô-
metros de adutora e inter-
ligar ao sistema que atende 
esses municípios, os reti-
rando do isolamento hídri-
co”, pontuou Marcus Vini-
cius. 

Segundo ele, faltam me-
nos de 400 metros para a 
construção da adutora ser 
finalizada e começar o pe-
ríodo de teste na primei-
ra quinzena de março. "A 
parte das estações eleva-
tórias, a parte física, está 

totalmente concluída, es-
tamos aguardando a che-
gada para a última semana 
de fevereiro dos motores e 
quadros de comando para 
iniciarmos a montagem e 
anteciparmos o prazo que 
era para o final de março 
para primeira quinzena de 
março”. 

Além disso, o investi-
mento da obra no valor de 
cerca de R$ 15 milhões vêm 
do recurso gerado pelo lu-
cro da própria Cagepa. “Os 
recursos são do superávit 

gerado pela Cagepa. É você 
ter um estado equilibrado 
que permite que a nossa 
Cagepa pegue um recurso 
de seu lucro e invista no seu 
próprio estado”. 

O governador da Paraí-
ba, João Azevêdo (Cidada-
nia), não pôde participar 
do programa devido a uma 
questão pessoal de luto na 
família. No entanto, secre-
tários e gestores do Esta-
do prestaram contas sobre 
educação, saúde e seguran-
ça hídrica.

Adutora do Brejo será inaugurada no dia 15 de março
segurança hídrica

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Líder
O carro-chefe 
dos repasses 
foi o ICMS, 

que destinou
R$ 1,819 bilhão
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A Câmara Municipal de 
João Pessoa retoma, hoje, de 
forma presencial, os traba-
lhos legislativos do segun-
do ano do primeiro biênio 
da atual legislatura. O pre-
feito Cícero Lucena (Pro-
gressistas), como acontece 
tradicionalmente, fará a lei-
tura da mensagem do Exe-
cutivo ao parlamento mu-
nicipal. O alto número de 
servidores contaminados 
pela Covid-19, fez a Mesa 
Diretora da Casa Napoleão 
Laureano adiar o retorno 
dos trabalhos da quinta-fei-
ra passada para hoje. 

A decisão foi tomada 
com base na orientação fei-
ta pela Secretaria de Saúde 
do Município após o traba-
lho de testagem dos pro-
fissionais e vereadores da 
Casa Napoleão Laureano, 
nas duas últimas semanas. 

Ao todo, 36 deles, a maioria 
quase todos assintomáti-
cos, testaram positivo para 
a doença.

Na quinta e na sexta-fei-
ra da semana passada, foi 
realizada uma sanitização 
nas dependências da Câ-
mara Municipal. Esse pe-
ríodo serviu, ainda, para 
que parte das pessoas que 
testaram positivo para a 
Covid-19 cumprisse o pe-
ríodo de isolamento e pu-
desse retornar ao trabalho 
hoje. O programa de tes-
tagem teve início no dia 2 
deste mês e, desde então, 
249 servidores foram tes-
tados.

O presidente da Câmara 
de João Pessoa, Dinho Do-
wsley (Avante), demons-
trou preocupação com a si-
tuação. Segundo ele, tem 
havido dificuldade para 
montar as escalas de se-
gurança e limpeza, por 
exemplo, por causa do alto 

O Encontro Estadual do 
Republicanos, realizado 
ontem, em João Pessoa, foi 
marcado por surpresas. As 
filiações da deputada fe-
deral Edna Henriques (ex- 
PSDB) e o presidente da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba, o deputado esta-
dual Adriano Galdino (ex- 
PSB) foram as novidades 
do evento. O partido ainda 
recebeu a filiação do depu-
tado federal Wilson San-
tiago (ex-PTB).

O convite para os três 
parlamentares foi feito 
pelo presidente nacional 
do Republicanos, o depu-
tado federal Marcos Perei-
ra, que esteve presente no 
evento de ontem na capital 
paraibana.  

O presidente da Assem-
bleia Legislativa afirmou 
que vai mostrar para a sua 
nova legenda que a chega-
da dele “é para ajudar e não 
atrapalhar ninguém” ao se 
referir ao cálculo de vagas 
para as eleições deste ano.

O Colégio de Procura-
dores de Justiça (CPJ) apro-
vou o reajuste salarial do 
quadro efetivo e comissio-
nado de pessoal dos Ser-
viços Auxiliares do Minis-
tério Público da Paraíba 
(MPPB). Esse e mais três 
anteprojetos de lei foram 
aprovados ontem em ses-
são ordinária por video-
conferência. 

O reajuste  linear dos 
vencimentos básicos, em 
percentual de 6% no exer-
cício de 2022, sendo 3% a 
partir de janeiro de 2022 
e o restante a partir de de-
zembro deste ano. O pro-

jeto será encaminhado à 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB). 

Além disso, foi aprova-
do o anteprojeto de lei or-
dinária que modifica dis-
positivos da Lei Estadual 
nº 10.435/2015 (PCCR dos 
Servidores), extinguin-
do funções gratificadas e 
criando cargos em comis-
são privativos de servido-
res efetivos do Ministério 
Público da Paraíba, com a 
finalidade de dar maior efi-
ciência ao trabalho, com es-
pecificação de atividades 
que melhor atenderão às 
necessidades de cada setor.

Também foi aprovado o 
anteprojeto de Lei Comple-
mentar que modifica dispo-
sitivo da Lei Complementar 
nº 97/2010  (Lei Orgânica 
do Ministério Público), in-
serindo dentro da previsão 
de licença compensatória a 
acumulação de acervo pro-
cessual ou procedimental, 
nos moldes semelhantes à 
regulamentação de outros 
Ministérios Públicos Esta-
duais e Tribunais de Justiça.

A presidência da sessão 
foi do procurador-geral de 
Justiça, Antônio Hortêncio 
Rocha Neto, e teve a parti-
cipação dos procuradores 

de Justiça Álvaro Gadelha 
(corregedor-geral), Aris-
tóteles Santana (ouvidor 
do MPPB); Janete Maria 
Ismael da Costa Macedo, 
Lúcia Farias, Alcides Jan-
sen, Kátia Rejane Lucena, 
José Roseno Neto, Francis-
co Sagres Macedo Vieira, 
Marilene Carvalho, Vas-
ti Cléa Marinho da Cos-
ta Lopes, Valberto Cosme 
de Lira, Herbert Targino e 
Joaci Juvino da Costa Sil-
va e do promotor convoca-
do Francisco Paula Lavor e 
do presidente da Associa-
ção Paraibana do MP, pro-
motor Leonardo Quintans.

O Pleno do Tribunal 
de Justiça da Paraíba sus-
pendeu dispositivos de 
lei, do município de Gu-
rinhém, sobre contrata-
ção de temporários.

A Lei nº 474/2017 do 
Município de Gurinhém 
(artigos 3º, incisos III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX e X e 
5º, incisos I, II, III, IV e V) 
versa sobre a contratação 
por excepcional interesse 
público. 

De acordo com a de-
cisão, ficam mantidas as 
contratações já celebra-
das, que não poderão ser 
renovadas até o pronun-
ciamento final do Tribu-

nal. O Ministério Públi-
co propôs Ação Direta 
de Inconstitucionalida-
de alegando que “a Lei 
Municipal n.º 474/2017, 
do Município de Guri-
nhém, ao disciplinar, no 
âmbito da Administra-
ção Pública municipal, 
a contratação temporá-
ria por excepcional inte-
resse público de pessoal, 
deveria ter definido as hi-
póteses em que existiria 
interesse público excep-
cional, e não fazer mera 
alusão a serviços e situa-
ções demasiadamente ge-
néricas”, o que agride a 
Constituição. 

Projeto
O plenário da 

Câmara foi 
pensado para 12 

vereadores na 
década de 1970

Colégio de Procuradores de Justiça reajusta 
salários do quadro efetivo e comissionado

salários

Retorno estava previsto para quinta-feira passada, mas número de servidores doentes provocou adiamento

Câmara de JP supera Covid e volta hoje
de forma presencial

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

número de profissionais in-
fectados. O volume total 
de positivados tende a ser 
maior, vale ressaltar, por-
que os testados na Câmara 
foram os que estavam tra-
balhando presencialmen-
te. Os sintomáticos já esta-
vam afastados.

“Depois do período de 
testagem, nos reunimos e 
decidimos seguir a reco-
mendação da Secretaria de 
Saúde para que tenhamos 
um retorno seguro dos tra-
balhos. O plenário da Câ-
mara de João Pessoa foi 
pensado para 12 vereado-

res lá na década de 1970. 
Atualmente, ele abriga 27. 
Por isso, temos que adotar 
todas as cautelas para não 
espalhar o vírus”, disse o 
presidente da Câmara de 
João Pessoa, que testou po-
sitivo para a Covid-19 em 
janeiro.

Larga produção
O objetivo dos parla-

mentares, segundo o pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal, Dinho Dowsley, é 
imprimir um ritmo de tra-
balho mais intenso nes-
te ano que em 2021, quan-
do a Casa bateu recorde na 
aprovação de matérias. Fo-
ram mais de 20 mil propo-
sições apreciadas pelos ve-
readores da capital no ano 
passado.

O Plenário passou por uma sanitização para que as sessões possam voltar a ser presenciais

Adriano Galdino surpreende e se filia ao Republicanos
encontro em jp

“Eu não quero ir só. Eu 
quero ir com um grupo de 
amigos e nesse grupo va-
mos levar para o partido 
aproximadamente 200 mil 
votos. Eu só irei me filiar 
quando eu provar para o 
Republicanos que eu vou 
levar mais que o quocien-
te eleitoral para que não 
haja dúvidas que a minha 
chegada é para ajudar e 

não para atrapalhar nin-
guém. Eu sou um político 
que soma, ajuda e escuta 
e aprende com os colegas, 
mas sou um político que 
tem posição”, frisou Adria-
no. 

Para o presidente do 
Republicanos aqui na Pa-
raíba, o deputado federal 
Hugo Motta, a legenda to-
mou outra dimensão com 

a chegada dos novos filia-
dos. Segundo ele, o partido 
atinge outro patamar com 
as filiações de Edna Hen-
riques, Wilson Santiago e 
Adriano Galdino, deten-
tores de mandatos.  

“Wilson Santiago, gran-
de estrela da festa, chega 
ao nosso partido para so-
mar, engrandecer e para 
poder, conosco, construir-

mos uma legenda compro-
metida com o estado prin-
cipalmente na busca das 
soluções que a nossa popu-
lação tanto precisa. Tam-
bém cumprimento Edna 
Henrique, que é mulher 
forte e que hoje nos con-
fia a sua filiação partidá-
ria, consolidando cada vez 
mais a força da mulher na 
política. Além, claro do 
presidente Adriano Gal-

dino, que vem engrande-
cer a nossa legenda”, disse 
Hugo Motta.

Saída
Uns chegam e outros 

saem. Se o Republicanos 
recebeu as filiações de três 
deputados vai perder uma 
das atuais lideranças da le-
genda. O vice-prefeito de 
Cabedelo, Mersinho Lu-
cena, filho do prefeito de 
João Pessoa, Cícero Lucena 
(PP), afirmou ontem que 
está de malas prontas para 
o Progressistas. 

“A tendência é que eu 
possa estar trilhando ca-
minho dentro do mes-
mo partido que o meu pai 
pertence, que é o Progres-
sistas. Sempre de portas 
abertas, a gente tem um 
diálogo muito franco, mui-
to tranquilo com o presi-
dente Hugo Mota. Deus 
permitindo e o povo da 
Paraíba que eu chegue na 
Câmara, com certeza vai 
ser uma das pessoas que 
eu vou estar sempre jun-
to” finalizou o vice-pre-
feito.

“A tendência é 
que eu possa 
estar trilhando 
caminho 
dentro do 
mesmo partido 
que o meu pai 
pertence, que é 
o Progressistas

Mersinho Lucena

O deputado Wilson Santiago foi um dos políticos que também se filiaram ontem ao Republicanos

Foto: Divulgação

inconstitucionais

TJ suspende dispositivos 
de lei de Gurinhém

Foto: Reprodução
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O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
criou na sexta-feira, dia 11, 
uma comissão de juristas para 
atualizar a Lei do Impeach-
ment, que é de 1950. O grupo 
terá 11 integrantes e será pre-
sidido pelo ministro do Ri-
cardo Lewandowski, do Su-
premo Tribunal Federal (STF). 
Lewandowski presidiu a ses-
são de julgamento no Senado 
que determinou o impeach-
ment da ex-presidente Dilma 
Rousseff, em 2016.

“Os problemas da lei já fo-
ram apontados em diversas 
ocasiões pela doutrina e juris-
prudência como fonte de insta-
bilidade institucional, deman-
dando assim sua completa 
revisão”, justifica Pacheco no 
ato que instituiu a comissão.

O prazo para concluir os 
trabalhos é de 180 dias a contar 
a partir de sua instalação - que 
ainda não tem data definida. 
Promulgada sob a vigência da 
Constituição Federal de 1946, a 

lei não foi inteiramente recep-
cionada pela Constituição de 
1988. Segundo Pacheco, esse é 
o principal argumento para a 
necessidade de uma revisão.

A Lei do Impeachment 
estabelece quais são os cha-
mados crimes de responsabi-
lidade, justificativa para o im-
pedimento de um presidente 
da República. Dois presidentes 
do Brasil já foram afastados do 
cargo após sofrerem processo 
de impeachment com base no 
texto: Fernando Collor (que re-
nunciou após virar alvo da lei), 
e Dilma Rousseff.

O presidente Jair Bolso-
naro viajou, no fim da tar-
de de ontem para a Rússia, 
após convite do mandatá-
rio russo, Vladimir Putin. O 
embarque da comitiva acon-
teceu às 18h, partindo da 
Base Aérea de Brasília. O 
ministro das Relações Exte-
riores, Carlos Alberto Fran-
ça, e o ministro da Defesa, 
Walter Braga Netto, partici-
pam da viagem.

Em Moscou, Bolsonaro se 
reunirá com Putin na quarta-
feira (16). O presidente brasi-
leiro irá participar de encon-
tro com empresários russos. 
Entre os principais assun-
tos a serem tratados na via-
gem está a compra de ferti-
lizantes russos por parte do 
Brasil. Na última sexta-feira 
(11), Bolsonaro declarou que 

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criou uma comissão de juristas que será responsável pelas mudanças

Lei do Impeachment será atualizada
revisão na legislação

n 

A Lei do 
Impeachment 
estabelece quais 
são os chamados 
crimes de 
responsabilidade, 
justificativa para o 
impedimento de 
um presidente da 
República

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Agência Estado

Marieta Cazarré 
Agência Brasil 

Rodrigo Pacheco afirmou que os problemas da Lei do Impeachment, que é de 1950, já foram apontados

Prazo
A comissão terá um 

prazo de 180 dias para 
concluir os trabalhos

 a contar  da sua 
instalação 

o Brasil “depende, em gran-
de parte, de fertilizantes da 
Rússia e da Bielorússia”. Bol-
sonaro disse que alguns mi-
nistros brasileiros participa-
rão da viagem, para tratar de 
assuntos como energia, defe-
sa e agricultura.

O presidente brasileiro 
afirmou também que “pede 

a Deus que reine a paz no 
mundo, para o bem de todos 
nós”. A viagem ocorre em um 
momento de grande tensão 
entre Rússia e Ucrânia.

Também devem ser dis-
cutidas as relações político
-econômicas e comerciais en-
tre as duas nações, que são 
integrantes do Brics, grupo 

de países que também reúne 
China, África do Sul e Índia.

O presidente brasileiro 
deve permanecer na capital 
russa até quinta-feira (17), 
quando embarcará para Bu-
dapeste, capital da Hungria, 
onde se encontrará com o pri-
meiro-ministro do país, Vik-
tor Orbán.

STF derruba ação trabalhista contra a Petrobras de R$ 47 bi
jUlgaMenTo

A maioria da Primeira Tur-
ma do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) se posicionou a fa-
vor da Petrobras em processo 
trabalhista que poderia cus-
tar à empresa R$ 47 bilhões, 
maior valor já contestado por 
empregados. Dos cinco minis-
tros que participaram do jul-
gamento, três já votaram con-
tra o recurso de um grupo de 
sindicatos trabalhistas contra 
a decisão do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST) do ano 
passado - Alexandre Moraes, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. 
Os dois últimos acompanha-
ram o relator, Moraes.

O ministro Luís Roberto 
Barroso se declarou suspeito, 
porque teria ligação com algu-
ma das partes do processo e, 
por isso, não votou. Falta ain-
da a manifestação do voto da 
ministra Rosa Weber que, ain-
da que seja favorável aos tra-
balhadores, não vai conseguir 
reverter a posição da maioria.

O processo trata do cálcu-
lo de remuneração acertado 
no acordo coletivo de 2007 e 
aplicado pela empresa - a Re-
muneração Mínima por Ní-
vel e Regime (RMNR), que fi-
xou um piso salarial para as 
ocupações. Sindicatos recla-
mam da inclusão de adicio-
nais nessa remuneração. A 
interpretação da Federação 

Única dos Petroleiros (FUP) é 
de que a RMNR gerou uma sé-
rie de distorções salariais para 
os trabalhadores de áreas in-
dustriais, expostos a ambien-
tes nocivos à saúde. O argu-
mento da entidade é de que 
adicionais legais, como os de 
periculosidade, noturno, con-
finamento, entre outros, não 
podem ser comprimidos na 
RMNR, como fez a Petrobras.

Apesar da derrota, a fede-
ração quer voltar a debater o 
tema no Supremo. “Embora 
seja relevante o julgamento 
na turma, ele não deverá pôr 
fim à discussão. A expectati-
va é de que a matéria referen-
te a repercussão geral que é fa-
vorável aos trabalhadores seja 

submetida futuramente a jul-
gamento no Plenário do STF 
e as assessorias jurídicas da 
FUP e dos sindicatos de pe-
troleiros seguem mobilizadas, 
atuando junto ao STF para fa-
zer prevalecer a jurisprudên-
cia do TST”, afirmou Deyvid 
Bacelar, coordenador geral 
da FUP, ao Broadcast, sistema 
de notícias em tempo real do 
Grupo Estado.

A Petrobras, por meio de 
sua assessoria de imprensa, 
afirma que vem cumprindo ri-
gorosamente os termos ajusta-
dos em comum acordo com as 
entidades sindicais em 2007 e 
que o questionamento sobre 
os pagamentos na esfera judi-
cial ocorreu somente em 2010, 

três anos após a assinatura do 
acordo coletivo que trata do 
assunto.

Em recurso apresentado 
pela Petrobras no TST, em ju-
lho de 2021, Moraes já havia 
se posicionado a favor da em-
presa, ao concluir que o acor-
do não suprimiu ou reduziu 
direitos trabalhistas e que não 
houve violação ao princípio 
de isonomia entre os empre-
gados da petrolífera. Na úl-
tima sexta-feira, ele afirmou, 
em seu voto, que “não há qual-
quer reparo a fazer no enten-
dimento aplicado, pois o agra-
vo regimental não apresentou 
qualquer argumento apto a 
desconstituir os óbices apon-
tados”.

Fernanda Nunes 
Agência Estado

Processo
O processo trata do 

cálculo de remuneração 
acertado no acordo 
coletivo de 2007 e 

aplicado pela empresa - 
a Remuneração Mínima 
por Nível e Regime, que 

fixou um piso salarial 
para as ocupações

exporTações

CNA inaugura escritório 
nos Emirados Árabes

na rússia

Bolsonaro terá encontro com Putin

A compra de 
fertilizantes 

russos será tema 
do encontro entre 

Putin e Bolsonaro, 
marcado para 

amanhã

Foto:  Marcos Correa/PR

A Confederação da 
Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) inaugurou no 
domingo (13) um escritó-
rio de negócios em Dubai, 
nos Emirados Árabes Uni-
dos, durante missão técni-
ca da entidade ao país. Se-
gundo nota da CNA, o foco 
da estrutura é dar suporte 
aos produtores e empreen-
dedores rurais em ações de 
promoção, inteligência co-
mercial e aproximação com 
parceiros estratégicos da re-
gião para ampliar e diversi-
ficar a pauta de exportações.

O vice-presidente de 
Relações Internacionais da 
CNA, Gedeão Pereira, afir-
mou que a inauguração do 
escritório é uma oportuni-
dade ímpar para o setor, e a 
escolha de Dubai demons-
tra a importância do mundo 
árabe para o Brasil. “Temos 
a necessidade de continuar 

abrindo mercados, por isso 
inauguramos esse escritório 
estrategicamente em Dubai, 
terceiro bloco importador 
mais importante do agro 
brasileiro.” Pereira ressaltou 
que o escritório vai apoiar 
principalmente os peque-
nos e médios produtores e 
empreendedores rurais que 
buscam mercados para seus 
produtos. Além da inaugu-
ração do escritório, a comi-
tiva participa até sexta-feira 
(18) de seminários e visitas a 
empresas, hipermercados, à 
Gulfood, maior feira de ali-
mentos e bebidas do Oriente 
Médio, à Expo Dubai 2022, 
ao Centro Multi de Commo-
dities de Dubai e ao porto 
local. A Confederação tem 
outros dois escritórios inter-
nacionais que foram inau-
gurados na Ásia em 2021 e 
estão localizados em Xangai 
e Cingapura.
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Processo
O processo de 

solicitação de visto 
para os Estados 

Unidos no geral foi 
retomado no dia 8 

de novembro

A emissão de vistos 
americanos de negócios 
e turismo para brasilei-
ros disparou e já se apro-
xima da média observa-
da no período anterior à 
pandemia. Em dezem-
bro de 2021, 43 mil vistos 
B1/B2 foram emitidos, o 
equivalente a 1,4 mil por 
dia, movimento impul-
sionado pela reabertura 
das fronteiras do país em 
novembro do ano pas-
sado. Ao longo dos últi-
mos dois anos, a libera-
ção estava restrita a casos 
emergenciais e se limitou 
a algumas unidades ou 
dezenas de permissões. 

A corrida dos brasilei-
ros para ir aos EUA tem 
feito com que o tempo de 
espera para uma entre-
vista de visto de visitante 
temporário no Consula-
do de São Paulo chegue a 
294 dias corridos, mais de 
nove meses. No Rio, a es-
timativa do Departamen-
to de Estado americano é 
de 183 dias; em Porto Ale-
gre, a espera pode ser de 
até 227 dias, e na capital 
federal, 248. 

A Embaixada des-
taca a agilidade do sis-
tema de agendamento 
e diz que as indicações 
podem não ser precisas 
e atualizadas. A quanti-
dade de emissão de vis-
tos vinha crescendo ao 
longo do último trimes-
tre do ano passado. Em 
outubro, o número ficou 
pouco acima de mil e se 
elevou para 24 mil em no-
vembro com a permis-
são da entrada de estran-
geiros. 

A liberação ocorreu 
após uma suspensão 
que se prolongava des-
de março de 2020. Logo 
após o início da pande-
mia do novo coronaví-
rus, a emissão de vistos 
começou a cair e chegou, 
em junho daquele ano, 
a somente 13. Cenário 
bem diferente do obser-
vado no período pré-pan-
demia, quando a média 

mensal variava de 30 mil 
a 50 mil. Em abril de 2018, 
por exemplo, chegou a 
ser de 57,3 mil. 

Desde abril de 2021, 
solicitações de vistos 
para algumas categorias 
como H1-B (profissionais 
de áreas que requerem 
conhecimento especiali-
zado), H2-B (trabalhador 
temporário),  J (intercam-
bista) e L (transferência 
intracompanhia), volta-
das a programas de in-
tercambistas, voltaram a 
ser atendidas. Em maio, 
foi a vez de retomar o 
processamento de algu-
mas categorias de visto 
de estudantes, acadêmi-
cos, jornalistas e traba-
lhadores essenciais, des-
de que concedida uma 
Exceção de Interesse Na-
cional (NIE, na sigla em 
inglês). 

O processo de solici-
tação de visto america-
no no geral foi retoma-
do no dia 8 de novembro. 
Por causa da necessida-
de de cumprir protoco-
los de saúde e segurança, 
a Embaixada america-
na diz que o número de 
entrevistas ainda não 
pôde retornar aos pata-
mares pré-pandêmicos. 
“Mas estamos fazendo 
tudo que está em nosso 
alcance para atender o 
maior número de solici-
tantes possível”, destaca, 
em nota. 

“Estamos trabalhan-
do diligentemente para 
aumentar a disponibili-
dade de consultas para 
todas as classes de vis-
tos”, informa a missão 
americana no Brasil.

Com o aumento da demanda no Brasil, tempo de espera para entrevista no Consulado de SP chega a nove meses

Dispara emissão de vistos para EUA
negócio e turismo

Gabriel Caldeira 
Agência Estado

Pandemia

Nova Zelândia tem a pior onda de Covid
A Nova Zelândia registra 

números nunca vistos de ca-
sos de Covid-19 desde o início 
da pandemia. A primeira-mi-
nistra Jacinda Ardern adverte 
para período de risco sem pre-
cedentes e anuncia plano para 
controle da variante Ômicron, 
embora com medidas mais 
brandas.

O registro pandêmico na 
Nova Zelândia é muito dife-
rente do europeu. Ao longo de 
dois anos, a resposta do gover-
no para o controle da doença 
baseou-se em confinamentos, 
na redução de entradas de via-
jantes do exterior e na aplica-
ção do plano de vacinação. Os 
números comprovam a taxa 
de sucesso no combate à Co-
vid-19: 18.936 casos e 53 mor-
tes até 20 de fevereiro de 2022.

Com a reabertura ao exte-
rior e a circulação da varian-

te Ômicron, país tem grande 
aumento de novos casos diá-
rios - nunca notificados an-
teriormente, em dois anos de 
pandemia.

“Estamos embarcando, 
pela primeira vez em dois 
anos, desde o início do surto, 
num período em que os neoze-
landeses verão mais Covid na 
comunidade”, afirmou a pri-
meira ministra.

Com recorde de quase mil 
novas infecções nas últimas 24 
horas, Ardern adverte para a 
nova etapa de combate à pan-
demia: “É um período de con-
ter o processo, de risco, como 
nada que vivemos até hoje”.

No país, foram identifica-
dos 4.960 casos de surtos ati-
vos, mas os especialistas de-
fendem que o número real de 
infeções será muito superior. 
Estima-se que possa atingir 
cerca de 30 mil casos por dia 
já em março.

À medida que os casos au-
mentam, o governo avança 
para um plano de restrições 
mais moderado.

Ontem, Jacinda Ardern 
anunciou que a Nova Zelân-
dia entra na segunda fase de 
combate à Ômicron, que impli-
cará menos dias de isolamen-
to domiciliar, mais rastreio de 
contatos por meio de aplicações 
e questionários online, subs-
tituindo a investigação dire-
ta pelas autoridades de saúde.

Trabalhadores considera-
dos fundamentais, caso te-
nham tido contatos de risco, 
não ficarão em isolamento, des-
de que apresentem testes nega-
tivos. O diretor-geral de Saúde, 
Ashley Bloomfield, defendeu 
que o país não exija mais isola-
mento para todos que tenham 
estado em local com casos posi-
tivos de Covid-19, e nem que as 
pessoas sejam necessariamen-
te notificadas.

“O esforço será focado em 
faixas etárias, atendimento 
odontológico, instalações, lo-
cais onde possa ter havido 
risco de um evento superdis-
seminador, por exemplo se 
houver um surto num hospi-
tal”, disse Bloomfield.

Com o abrandamento de 
restrições, o governo quer evi-
tar que o país paralise com iso-
lamento em massa.

Protestos anticovid

Canadá: polícia prende caminhoneiros

A polícia canadense re-
bocou no domingo (13) ca-
minhões e prendeu 12 ma-
nifestantes antivacina que 
bloqueavam a Ponte Ambas-
sador, na cidade de Windsor, 
a mais movimentada passa-
gem de fronteira entre Cana-
dá e EUA. Até então, apesar 
de uma ordem judicial para 
encerrar a crise e do estado 
de emergência imposto pela 
Província de Ontário, a polí-
cia não havia conseguido dis-
persar a multidão e liberar o 
tráfego.

Há uma semana, manifes-
tantes em caminhões, carros 
e vans fecharam a passagem 
em ambas as direções, afe-
tando o comércio e a cadeia 
de suprimentos das monta-
doras de carros de Detroit. 
No sábado, policiais chega-
ram a retirar alguns cami-
nhoneiros da ponte, mas ou-
tros chegaram em seguida e 
travaram o tráfego de novo. 

Pela ponte passam diaria-
mente US$ 360 milhões em 
cargas, o que representa cer-
ca de 25% do valor de todo o 
comércio de mercadorias en-
tre EUA e Canadá. Ontem, a 
polícia montou barricadas de 
concreto na ponte para impe-
dir que os manifestantes re-
cuperem terreno.

A liberação da ponte, no 
entanto, fez com que mui-
tos manifestantes rumassem 
para Ottawa, capital do país, 
onde desde o dia 28 de janeiro 
uma manifestação antivacina 
paralisa a cidade. Segundo a 
polícia, o número de pessoas 
que ocupam as ruas do cen-
tro subiu para 4 mil. A popu-
lação enfurecida vem cobran-
do uma ação mais enérgica 
do primeiro-ministro, Justin 
Trudeau.

No sábado, moradores fo-
ram às ruas de Ottawa em 
um contraprotesto para pedir 
o fim da manifestação. Mui-
tos se queixaram de serem 
intimidados pelos manifes-

tantes, que forçaram o fecha-
mento do comércio. “Isso não 
é apenas Ottawa. É a capi-
tal do país”, tuitou Catherine 
McKenna, ex-chefe de gabi-
nete de Trudeau. “Mas nin-
guém - nem a cidade, a pro-
víncia ou o governo federal 
parecem capazes de acabar 
com essa ocupação ilegal.”

As prisões realizadas on-
tem são a primeira grande 
ação policial desde que cami-
nhoneiros e simpatizantes co-
meçaram a protestar contra a 
obrigatoriedade das vacinas e 
cercaram a área do Parlamen-
to do Canadá. 

Rapidamente, as manifes-
tações ganharam uma agen-
da também antigoverno. “Es-
tamos protestando contra 
Trudeau, que tira nossos di-
reitos”, disse Eunice Lucas
-Logan, de 67 anos, morado-
ra de Windsor.

Discreto
Até agora, Trudeau rejei-

tou a pressão para acionar 

as Forças Armadas, mas dis-
se que “todas as opções estão 
na mesa”. O primeiro-minis-
tro chamou os manifestantes 
de “uma minúscula minoria” 
da sociedade canadense - de 
fato, a maioria da população 
apoia as medidas sanitárias, 
segundo pesquisas.

A timidez de Trudeau está 
ligada ao frágil equilíbrio po-
lítico do Canadá. O premiê li-
dera um governo impopular 
e minoritário no Parlamen-
to. Ao manter certa distância, 
segundo analistas, ele evita 
transformar os protestos em 
um referendo ao seu governo, 
que tem a aprovação de 42% 
dos canadenses.

As manifestações, porém, 
se espalharam para outros 
países, com protestos de ins-
piração semelhante na Fran-
ça, Nova Zelândia e Holanda. 
O Departamento de Seguran-
ça Interna dos EUA alertou 
ontem que caminhoneiros es-
tariam se organizando tam-
bém em território americano.

Os planos para via-
gem são antigos, datam 
de 2017, quando uma co-
mitiva da Prefeitura de 
Newark visitou a Bah-
ia. Com a pandemia, a 
viagem foi adiada algu-
mas vezes e Silva conta 
ter se sentido frustrado. 
A emissão do visto ame-
ricano foi rápida na vi-
são dele, levou cerca de 
um mês - em janeiro, ele 
já estava com a autori-
zação expedida. O pes-
quisador fez todo o pro-
cesso por conta própria, 
seguindo orientações do 
site do Consulado. Ele 
acredita que a agilida-
de se deu por ter objeti-
vo de pesquisa. “Facili-
tou muito o fato de eu ter 
apresentado cartas-con-
vite de grandes organi-

zações americanas. Fui 
convidado pela Prefeitu-
ra de Newark e por orga-
nizações da sociedade ci-
vil, como o ICJustice e o 
Caribbean Cultural Cen-
ter African Diaspora Ins-
titute (CCDAI).”

Ansioso, agora ele cui-
da dos preparativos fi-
nais: compra de passa-
gens e dólares, reserva de 
acomodações, roupas de 
frio. A comitiva fica até a 
segunda semana de mar-
ço no país.

Quando saíram do 
consulado americano em 
São Paulo, na Rua Henri 
Dunant, do bairro Santo 
Amaro, na última quin-
ta, 10, mesmo com os ros-
tos cobertos pela másca-
ra, o sorriso da médica 
Marina Lorenzo Costa, 
de 28 anos, e o da mãe 
dela, Graciema, eram 
evidentes. 

Planos de viagens
André Marinho 
Agência Estado

A emissão de 
passaportes 
para brasilei-
ros viajarem 
aos EUA está 
bastante 
concorrida e 
cada vez mais 
difícil

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Agência Estado

Medida
Em dois anos, a 

resposta do governo 
para o controle da 
doença baseou-se 
em confinamentos

Agência Estado
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O Sistema Valores a Rece-
ber (SVR) do Banco Central 
(BC) oferecerá nova consulta 
a partir do dia 2 de maio para 
aqueles que, na fase atual, não 
possuem nenhum valor a ser 
retirado dos bancos. A insti-
tuição financeira lançou um 
site para que os cidadãos e 
empresas verifiquem se exis-
te algum dinheiro esquecido 
em contas bancárias antigas. 
Munido do Cadastro de Pes-
soa Física (CPF) e da data de 
nascimento, a consulta é feita 
on-line e o BC estima que cer-
ca de 28 milhões de Pessoas 
Físicas (PF) e Jurídicas (PJ) te-
nham montantes a receber. 

Para cada uma das fases, o 
Banco Central prevê o paga-
mento de 4 bilhões de reais, 
totalizando 8 bilhões de reais 
em estimativa total para o 
SVR. Os valores podem estar 
acumulados em razão de con-
tas encerradas que ainda pos-
suíam saldo disponível ou ta-
rifas que foram cobradas de 
maneira indevida pelos ban-
cos ou outras instituições fi-
nanceiras. O novo site para o 
SVR foi disponibilizado on-
tem, depois da página ante-
rior ter apresentado instabili-
dade frente ao grande volume 
de consultas. 

De forma mais detalhada, 
a primeira fase deve contem-
plar aqueles que tiveram con-
tas bancárias encerradas com 
saldos disponíveis ou tarifas 
cobradas de maneira indevi-
da, incluindo parcelas ou obri-
gações de operações de crédito 
junto a instituições com Termo 
de Compromisso para devo-
lução com o BC. Além disso, 
aqueles que tiveram cotas de 
capital e rateio em sobras líqui-
das de participantes de coope-
rativas de crédito ou ex-bene-
ficiários e quem tem recursos 
não procurados em grupos 
de consórcio encerrados tam-
bém receberão nessa primei-
ra etapa.

Em relação à segunda eta-
pa, serão contemplados quem 
possui recursos ou tarifas de 
operação de crédito em insti-
tuições que não tenham Ter-
mo de Compromisso assina-
do com o Banco Central; quem 
teve contas de pagamentos 
pré ou pós-pagas finalizadas 
com saldos disponíveis, bem 
como contas em corretoras de 
títulos mobiliários ou outras 
situações que envolvam va-
lores a serem devolvidos re-
conhecidas por instituições fi-
nanceiras. 

Estimativa é que 28 milhões de pessoas, ou empresas, tenham valores a receber

BC libera nova consulta a 
valores esquecidos em maio

Segunda etapa

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com 
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Novembro/2021 0,95
Outubro/2021 1,25
Setembro/2021 1,16

Euro  Comercial

-0,76%

R$ 5,896

Libra  Esterlina

-0,66%

R$ 7,059
 

Ibovespa

113.899 pts

Selic

Fixado em 2 de 
fevereiro de 2022

10,75%

“Uma das saídas 
é pegar uma 
linha de crédito 
mais barata 
e liquidar a 
fatura

Flávio Uchôa

“

Ponto 
  de Equilíbrio

Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador

S         emana passada foi divulgado pelo 
Banco Central do Brasil que o uso 
do limite do rotativo do cartão de 

crédito pelos brasileiros bateu recorde 
na sua série histórica que é apurada 
desde o ano de 2012. 

Foram usados R$ 224,7 bilhões 
correspondendo a R$ 18,7 bilhões 
mensais, sendo 23% superior ao 
ano de 2020. Trata-se de uma soma 
astronômica!

Primeiro temos que conceituar 
que este uso só se realiza quando o 
possuidor do cartão de crédito não paga 
o valor total da fatura no final do mês e 
é a partir desta constatação que o Banco 
Central do Brasil estima o uso do limite 
do rotativo que é considerado de fácil 
acesso por ser pré-aprovado.

Também tem o lado que já 
comentamos aqui na coluna sobre as 
pessoas que possuem uma certa fobia 
financeira e que não querem nem ver 
quanto vai ficar para pagar depois 
e que na “pressão” só irão se tocar 
quando o rio transbordar e o limite do 
cartão de crédito estiver estourado.

Sabemos que estamos no meio de 
uma pandemia, que o desemprego 
bateu recordes e que algumas famílias 
de fato usaram o limite como uma saída, 
no entanto, insisto em bater na tecla 
que muita gente pensa e usa o limite 
do cartão de crédito como se fosse 
uma extensão do seu contracheque, 
e não houvesse o amanhã para 

liquidar a fatura. 
Este mesmo 
comportamento 
ocorre com o 
uso do limite do 
cheque especial. 
E estamos falando 
do empréstimo 
que possui 
a maior taxa 
praticada no 
sistema bancário 
brasileiro. 

Tive a 
curiosidade de 

verificar nos cartões que possuo qual 
seria o percentual de juros a ser cobrado 
se eu deixasse de pagar o valor total da 
fatura e pagasse parte ou o mínimo, pois 
bem,pagaria de juros na variação de 
8% a 12% ao mês. Isso mesmo, 12% ao 
mês acho que nem agiota cobra isso na 
praça!

Uma das saídas é pegar uma 
linha de crédito mais barata no banco 
de relacionamento, liquidar a fatura 
e buscar com a administradora a 
diminuição do limite do cartão de 
crédito, pois não adianta possuir limite 
do qual não se pode pagar.

E para finalizar, lembramos que 
um dos princípios de liquidar dívidas 
é de não fazer novas dívidas! Este 
comportamento para alguns pode gerar 
“sacrifícios”, mas que serão necessários 
para que se possa tocar e seguir a vida 
no rumo da educação financeira.

Prejuízo no uso do limite 
rotativo do cartão de crédito

n 

Instituição 
lançou um 
site para que 
cidadãos e 
empresas 
verifiquem 
existência de 
dinheiro não 
sacado em 
bancos

a Evite cair em golpes!

• O site valoresareceber.bcb.
gov.br é o único para consulta 
e solicitação de valores pen-
dentes. 
• Ninguém está autorizado a 
entrar em contato em nome do 
Banco Central.
• Não abra links suspeitos 
enviados via e-mail, SMS 
ou redes sociais, como What-
sApp, Telegram, Instagram, 
Facebook, etc. O Banco Cen-
tral não envia links sobre 
valores a serem recebidos ou 
para confirmar dados pes-
soais.
• Não faça nenhuma espécie 
de pagamento para poder ter 
acesso aos valores. A consul-
ta, o agendamento e a solici-
tação são gratuitos. Qualquer 
cobrança relativa a isso é 
uma tentativa de golpe.

a Informações 

• Consulta fase 1: a partir de 
14 de fevereiro;
• Consulta fase 2: a partir de  
2 de maio;
• Agendamento e resgate para 
empresas criadas ou pessoas 
nascidas antes de 1968: 7 a 11 
de março; com repescagem no 
dia 12 de março.
• Agendamento e resgate para 
empresas criadas ou pessoas 
nascidas entre 1968 e 1983: 14 
a 18 de março; com repesca-
gem no dia 19 de março.
• Agendamento e resgate para 
empresas criadas ou pessoas 
nascidas após 1983: 21 a 25 
de março; com repescagem no 
dia 26 de março.
• Dados para a consulta: CPF 
e data de nascimento;
• Dados para resgate: login 
via Gov.br com conta nível 

ouro ou prata;
• Para obter o nível prata no 
Gov.br: ativar o reconhecimen-
to facial com foto identificada 
através da CNH ou ter o login 
em banco credenciado.
• Para obter o nível ouro no 
Gov.br: validar o cadastro com 
reconhecimento facial nas 
bases da Justiça Eleitoral, via 
app, e validar login com certifi-
cado digital compatível com o 
ICP Brasil.

Fonte: Banco Central

Nova página foi criada após instabilidade da primeira versão

Foto: Ednando Phillipy 

Acesse o site do Banco 
Central por meio do QR Code

Em relação ao resgate do 
dinheiro, este só será dispo-
nibilizado entre os dias 7 e 13 
de março para quem nasceu 
ou criou sua empresa antes de 
1968; de 14 a 18 de março para 
os nascidos ou que tenham 
criado a empresa entre 1968 e 
1983; e para quem nasceu de-
pois de 1983 ou criou sua em-
presa a partir desse período, o 
resgate poderá ser agendado 
entre os dias 21 e 25 de mar-
ço. Para cada um dos recortes 
temporais haverá uma data de 
repescagem em caso de perda 
do agendamento, que será 12 
de março, 19 de março e 26 de 
março, respectivamente. 

Cadastro
Quando chegar a data pre-

vista, o usuário deverá acessar 
o site do SVR e verificar qual 
a quantia exata a ser recebida, 
bem como a data em que rece-
berá. É preciso ter o cadastro 
no Gov.br, que é feito gratuita-
mente através do site ou app 

Gov.br para Android e iOS. O 
BC pontua que é necessário 
que o cadastro seja nível prata 
ou ouro para solicitar os recur-
sos e não é possível acessar o 
sistema através do Registrato.

Níveis  de segurança
Os níveis bronze, prata e 

ouro do Gov.br são dados em 
relação ao nível de seguran-
ça da conta de cada usuário. 
Para conseguir o selo prata, 
por exemplo, é necessário ati-
var o reconhecimento facial 
com foto identificada por meio 
da Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) ou login em 
banco que seja credenciado. 
No caso do padrão ouro, para 
obtê-lo é preciso validar o ca-
dastro com o reconhecimento 
facial nas bases da Justiça Elei-
toral, feito pelo próprio aplica-
tivo, bem como validar o login 
com um certificado digital que 
seja compatível com a Infraes-
trutura de Chaves Públicas, o 
ICP Brasil. 

O dinheiro esquecido vai 
poder ser resgatado via Pix, 
seguindo o calendário pré-es-
tabelecido. No momento do 
agendamento, há o período 
de 4h às 14h e das 14h até às 
24h. Em caso de esquecimen-
to, é possível consultar o site 
novamente e receber a infor-
mação de novo. 

Para quem perder também 
o período de repescagem, o BC 
informa que essas pessoas po-
derão consultar e solicitar o 
resgate a partir do dia 28 de 
março. De qualquer forma, a 
instituição financeira destaca 
que mesmo se não consultar 
ou solicitar o resgate do saldo 
existente ao longo desse pe-
ríodo definido, não é neces-
sário se preocupar, pois “isso 
não afeta seu direito sobre os 
recursos a devolver. Eles são 
seus e continuarão guardados 
pelas instituições financeiras 
o tempo que for necessário, es-
perando até que você solicite o 
resgate”, assegura o BC.

Dinheiro pode ser resgatado em março

GOLPES
Banco Central alerta 
que não faz envio de 
mensagens privadas



Desde o início do gover-
no Bolsonaro, a gasolina e 
o gás de cozinha subiram 
cinco vezes mais que a in-
flação oficial medida pelo 
Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) no pe-
ríodo, enquanto o diesel su-
biu quatro vezes, informa 
um levantamento feito pelo 
Departamento Intersindical 
de Estatísticas e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese) se-
ção Fup (Federação Única 
dos Petroleiros).

Desde janeiro de 2019, 
início da gestão Bolsonaro, 
a gasolina teve reajuste de 
116%, ante uma inflação de 
20,6% no período. No gás de 
cozinha, a alta foi de 100,1% 
e, no diesel, de 95,5%, de 
acordo com dados da Petro-
bras analisados pelo Dieese.

O preço dos combustí-
veis praticados pela Petro-
bras tem papel importan-
te nas eleições presidenciais 
deste ano, sendo que o líder 
nas pesquisas, o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, 
já informou que vai mudar 
a política de preços da esta-
tal, desatrelando o valor dos 
derivados do dólar.

O governo Bolsonaro 
manteve a política de pari-
dade de importação (PPI) 
implantada a partir do go-
verno Michel Temer, sob a 
gestão de Pedro Parente, ex
-presidente da Petrobras, 
que acompanha os preços 
do mercado internacional 
do petróleo e derivados, in-
cluindo no preço os custos 
de importação e da varia-
ção cambial

Para tentar reduzir o im-
pacto do preço dos combus-
tíveis na inflação, o gover-
no aposta em projetos de lei 
que estão sendo apresen-
tados no Congresso. O Se-
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Abertos ininterruptamente 
durante todo o período da pan-
demia e já oferecendo mais de 
93% dos seus atos em platafor-
mas eletrônicas, os cartórios 
brasileiros aumentaram em 
3,5% as vagas de trabalho em 
2021, sendo responsáveis por 
um total de 88.565 empregos 
com carteira assinada no país, 
superando os 85.513 empregos 
contabilizados no setor no ano 
de 2020. Se comparado aos úl-
timos seis anos, o setor regis-
trou aumento de 11,2% no nú-
mero de vagas formais criadas.

Considerados serviços es-
senciais à população, os 13.440 
cartórios brasileiros, presen-
tes em todos os 5.570 municí-
pios do Brasil, foram respon-
sáveis pela abertura de 4.879 
postos com carteira assinada 
em todo o território nacional, 
estando entre os 100 cargos que 
mais contrataram trabalhado-
res em 2021, segundo dados do 
Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), 
divulgado pelo Ministério do 
Trabalho e da Previdência.

 O setor notarial e registral 
responde ainda pelo sustento 
indireto 37.738 pessoas depen-
dentes dos trabalhadores con-
tratados, e proporciona a aber-
tura de outros 45.403 postos de 

trabalhos em empresas e ser-
viços relacionados à prestação 
dos serviços de notas e de re-
gistros no Brasil.

“Ao contrário de muitas ati-
vidades, os cartórios, por terem 
sido considerados serviços es-
senciais na pandemia da Co-
vid-19 não fecharam as por-
tas em nenhum momento, e 
muitos ainda passaram a rea-
lizar atendimentos virtuais, 
ampliando seu escopo ao ci-
dadão”, explica o presidente da 
Associação dos Notários e Re-
gistradores do Brasil (Anoreg/
BR), Claudio Marçal Freire.

Como trabalhar na área
 Ao contrário do cargo de 

titular de cartório, onde é exi-
gida formação em Direito e 
aprovação em concurso públi-
co promovido pelo Tribunal de 
Justiça do Estado, para se can-
didatar as vagas de escreventes 
e auxiliares os requisitos, que 
podem variar de unidade para 
unidade, são estar cursando ou 
possuir graduação em Direito 
para a primeira função, e ter o 
ensino médio concluído para 
a segunda função. Os salários 
variam conforme o estado e o 
tipo de cartório e são definidos 
com base em pisos estaduais 
da categoria.

O mercado financeiro 
aumentou mais uma vez a 
previsão de inflação para 
este ano. Segundo proje-
ção do Boletim Focus, di-
vulgado ontem pelo Banco 
Central, o Índice de Pre-
ços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) - a inflação ofi-
cial do país - deve fechar 
2022 em 5,50%. É a quinta 
vez que o mercado projeta 
alta da inflação neste ano. 
Há uma semana, a proje-
ção do mercado era que a 
inflação terminasse o ano 
em 5,44%. Há quatro se-
manas, a previsão era de 
5,09%.

Para 2023, o mercado 
manteve a expectativa da 
semana passada em rela-
ção à evolução do IPCA. A 
projeção aponta para uma 
inflação de 3,50% para o 
próximo ano. Há quatro 
semanas, a projeção era 
de inflação de 3,40%. Para 
2024, o mercado também 
elevou a projeção de in-
flação para 3,04% ante os 
3% projetados na semana 
passada.

Previsão do PIB
O boletim, divulga-

do semanalmente, reú-
ne a projeção do mercado 
para os principais indica-
dores econômicos do país. 
Na projeção desta sema-
na, o Focus manteve pre-
visão do Produto Interno 
Bruto (PIB) - a soma de to-
das as riquezas produzidas 
no país - registrada há sete 
dias. A projeção é de 0,30% 
em 2022. Há quatro sema-
nas, o mercado previa um 
crescimento da economia 
brasileira de 0,29%.

O Focus registra ainda, 
pela quarta semana, uma 
diminuição na expectativa 
de crescimento do PIB para 
2023, passando de 1,53% 
na semana passada para 
1,50%. Para 2024, a proje-
ção se manteve estável, fi-
cando em 2%.

Taxa de juros e câmbio
O mercado também ele-

vou a previsão do merca-
do para a taxa básica de ju-
ros, a Selic, para 2022. Na 
projeção divulgada nesta 
segunda-feira, o mercado 
projetou a Selic em 12,25% 
ao ano, ante os 11,75% ao 

ano projetados na sema-
na passada. No início do 
mês, o Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) au-
mentou a taxa de juros de 
9,25% para 10,75% ao ano. 
Em comunicado, indicou 
que continuará a elevar os 
juros básicos até que a in-
flação esteja controlada no 
médio prazo.

Para o fim de 2023, a es-
timativa do mercado é que 
a taxa básica caia para 8% 
ao ano. E para 2024, a pre-
visão é de Selic em 7,25% ao 
ano, ante os 7% da projeção 
da semana anterior.

A expectativa do merca-
do para a cotação do dólar 
em 2022 caiu, ficando em 
R$ 5,58, ante os R$ 5,60 pro-
jetado na semana passada. 
Para o próximo ano, a pre-
visão do mercado também 
diminuiu, passando de R$ 
5,50 para R$ 5,45.

Para 2024, após um pe-
ríodo de estabilidade, a es-
timativa para a cotação da 
moeda americana dimi-
nuiu ligeiramente pela se-
gunda semana seguida, 
passando dos R$ 5,39 pro-
jetados na semana passa-
da, para R$ 5,32.

GÁS
Alta no GLP 

durante os três anos 
do atual governo 
chegou a 100,1%, 
segundo o Dieese

EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Ednando PhillipyEconomia

Abastecer o veículo vem pesando no bolso do brasileiro, e o Congresso discute projetos para reduzir o impacto dos preços na inflação

Na Paraíba, o preço mé-
dio de revenda do etanol 
hidratado apresentou que-
da de 0,22% nos postos de 
combustíveis. Assim, o litro 
foi de R$ 5,007 para R$ 4,996. 
Esse valor atual é o menor 
encontrado na região Nor-
deste. A variação em qua-
tro semanas também apre-
sentou redução de 0,54%, 
mas teve alta de 39,71% em 
12 meses. As informações 
são da Síntese do Compor-
tamento dos Preços dos 
Combustíveis (semana de 
30/01/2022 a 05/02/2022) da 
Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP).

No caso da gasolina C 
comum, o estudo apontou 
uma redução de 0,17% na úl-
tima semana. Assim, o pre-
ço médio de revenda foi de 
R$ 6,490 para R$ 6,479, tam-

bém o menor valor médio 
do Nordeste. Também hou-
ve uma queda de 0,14% em 
quatro semanas e um au-
mento de 36,80% nos últi-
mos 12 meses. 

Já o Sistema de Levan-
tamento de Preços da ANP 
apontou que o menor preço 
médio do etanol hidratado 
entre os dias 30 de janeiro 
e 5 de fevereiro foi R$ 4,888 
em Campina Grande; e o 
maior, R$ 5,266, em Bayeux. 
A síntese dos preços prati-
cados na Paraíba analisou 
53 postos de combustíveis 
nas cidades de João Pessoa, 
Campina Grande, Bayeux, 
Cabedelo e Sousa. Na Ca-
pital, por exemplo, o etanol 
pode ser encontrado custan-
do entre R$ 4,880 (Bairro dos 
Estados, Centro e Tambiá) e 
R$ 5,199 (Ilha do Bispo). 

Gasolina comum
Para a gasolina comum, 

o menor preço médio ao 

consumidor foi R$ 6,432 
(Campina Grande) e o maior 
R$ 6,688 (Sousa).  Foram pes-
quisados 57 postos que for-
necem esse tipo de combus-
tível, presentes em Bayeux, 
Cabedelo, Campina Gran-
de, João Pessoa e Sousa. Na 
Capital foram 24 estabeleci-
mentos avaliados e o preço 
mínimo de revenda encon-
trado foi R$ 6,379 (Geisel) e 
o máximo R$ 6,699 (Distrito 
Industrial). 

Valores no país
No cenário nacional, a 

pesquisa da ANP regis-
trou uma queda de 1,38% 
no preço médio de revenda 
do etanol hidratado nos pos-
tos brasileiros entre os dias 
30 de janeiro e 5 de feverei-
ro, se comparado à semana 
anterior. O litro do combus-
tível foi de R$ 5,007 para R$ 
4,938 nas bombas. Além dis-
so, em quatro semanas, a re-
dução foi de 2,24%.

Já o litro da gasolina C 
comum passou R$ 6,658 
para R$ 6,637 em uma se-
mana, uma queda de 0,32% 
no preço médio de revenda. 
No entanto, houve um cres-
cimento de 0,62% em quatro 
semanas.

A Síntese do Compor-
tamento dos Preços dos 
Combustíveis é publicada 
semanalmente e abrange 
os preços de revenda e dis-
tribuição da gasolina C co-
mum, do etanol hidratado, 
óleo diesel comum e gás li-
quefeito de petróleo envasi-
lhado em botijões de 13 qui-
los (GLP P-13).

Já o Sistema de Levan-
tamento de Preços é parte 
do Levantamento de Pre-
ços de Combustíveis (LPC) 
e abrange gasolina C, eta-
nol hidratado, óleo diesel B, 
GNV e GLP P13 pesquisa-
dos em 459 localidades, con-
templando todos os estados 
e o Distrito Federal. 

Paraíba tem menor valor do etanol no NE

aumento de vagas

Cartórios empregam quase 
90 mil trabalhadores no país

Desde 2019, a gasolina teve reajuste de 116% e o diesel de 95,5%, enquanto a inflação acumulou 20,6% no período

Combustível fica cinco vezes mais caro
governo bolsonaro

Denise Luna 
Agência Estado

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mercado financeiro eleva projeção 
da inflação para 5,50% em 2022

pela quinta vez

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

serasa
Procura por 
crédito sobe 
7,2% no Brasil 
em janeiro

A procura dos consu-
midores por crédito au-
mentou 7,2% em janeiro 
em comparação ao mes-
mo mês do ano passado. 
Segundo os dados divul-
gados ontem pela Serasa 
Experian, o crescimento 
na busca de crédito finan-
ceiro do primeiro mês do 
ano, no entanto, foi o me-
nor desde outubro de 2021, 
quando registrou alta de 
5,6%. Em novembro foi 
7,6% e em dezembro, 11,6%. 

De acordo com a Serasa 
Experian, os gastos de iní-
cio de ano com o pagamen-
to do IPVA, IPTU e de ma-
teriais escolares, fazem os 
consumidores buscarem 
crédito para a complemen-
tação da renda.

O levantamento mos-
tra que as maiores altas 
na busca por crédito ocor-
reram no Centro-Oeste 
(16%), seguido das regiões 
Norte (14,5%), Sul (9,8%), 
Sudeste (5,4%), e Nordes-
te (3,7%).

Bruno Bocchini  
Agência Brasil

nado pautou para amanhã 
a votação de três projetos 
de lei que tentam reduzir 
o preço dos combustíveis. 
Um dos projetos se baseia 
na queda de impostos, ou-
tro na mudança da política 
da Petrobras e a criação de 
um fundo de estabilização. 
Um terceiro projeto cria um 
subsídio do Governo Fede-
ral para bancar a tarifa gra-
tuita aos idosos no transpor-
te urbano. 

Preços em alta
De acordo com Clovio-

mar Cararine, economis-
ta do Dieese/Fup, os com-
bustíveis no Brasil deverão 
permanecer como uma das 
principais fontes de pressão 
inflacionária este ano.

“Com as tensões na 
Ucrânia e ondas de frio nos 
países do Hemisfério Nor-
te,que elevam o consumo de 
petróleo, os preços do óleo 
no mercado internacional 
deverão subir ainda mais, 
podendo superar US$ 100 
por barril”, prevê Cararine.

De janeiro de 2019 até 
hoje, a gasolina subiu 52,8% 
o diesel 63,6% e o GLP 47,8%, 
muito acima também do rea-
juste do salário mínimo, de 
21,4% no período, de acordo 
com a Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP). 
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Aproveitando a retomada 
das atividades presenciais na 
rede pública de ensino, a Em-
presa Paraibana de Pesquisa, 
Extensão Rural e Regulariza-
ção Fundiária (Empaer), vin-
culada à Secretaria de Esta-
do do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca (Se-
dap), está promovendo uma 
série de cursos sobre Boas 
Práticas de Fabricação e Ma-
nipulação de Alimentos, des-
tinados às merendeiras. 

 Esta ação faz parte do 
Plano Estadual de Fortaleci-
mento de Comercialização 
da Agricultura Familiar e 
tem como objetivo garantir o 
acesso das crianças das esco-
las e creches a alimentos de 
qualidade, livres de agroquí-
micos, provenientes da agri-
cultura familiar. O trabalho 
tem parceria com as prefei-
turas municipais, por meio 
das secretarias de Educação 
e Agricultura, e segue todos 
os protocolos de segurança 
contra a Covid-19.  

 Neste ano, somente na 
Região Administrativa da 
Empaer em Itaporanga já fo-
ram realizados três cursos, 
e identificados vários pro-

dutos que devem compor o 
cardápio da merenda esco-
lar, dentre eles: batata-doce, 
macaxeira, cereais e hortifru-
tigranjeiros. Os munícipios 
participantes foram Itapo-
ranga, Curral Velho e Serra 
Grande com a participação 
de 44 merendeiras. A progra-
mação segue com mais dois 
cursos, sendo um em Dia-
mante, em data a ser defini-
da e outro em Ibiara, no pró-
ximo dia 22 de fevereiro. 

 De acordo com a gerente 
regional da Empaer em Ita-
poranga, Romeria Pereira, as 
merendeiras que estão sendo 
treinadas pelas extensionis-
tas da empresa aprendem so-
bre aspectos relacionados à 
higiene e manipulação cor-
reta dos alimentos, orienta-
ções sobre limpeza, armaze-
namento e conservação dos 
gêneros alimentícios. Entre 
os alimentos mais produzi-
dos estão bolos diversos, su-
cos, tortas...

 O presidente da Empaer, 
Nivaldo Magalhães, avalia 
que o êxito da realização des-
ses cursos “está em permitir 
a organização da produção 
familiar, além de possibilitar 

ao agricultor um canal de co-
mercialização seguro, e aos 
alunos um alimento saudá-
vel”. Ele entende que a ação 
contribui para a qualificação 
e organização dos agriculto-

res, proporcionando ainda 
mais ações comerciais.  

 Participaram como ins-
trutoras dos cursos as nutri-
cionistas Gericélia Andra-
de, Keliana Diniz e Janaína 
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Lima, além das extensionis-
tas Maria de Lourdes Pereira, 
Ana Ângelo de Sousa, Ione 
Lopes, Francisca Carvalho, 
Welma Mangueira e Rome-
ria Pereira.

Diversidade

Iniciativa visa garantir o acesso das crianças em escolas e creches a alimentos de qualidade e livres de agroquímicos

Empaer faz curso para merendeiras
boas práticas

A Fundação Desenvolvimen-
to da Criança e do Adolescente 
‘Alice de Almeida’ (Fundac) ini-
ciou as aulas da segunda turma 
do Curso Básico de Informática 
no Centro Socioeducativo Edson 
Mota (CSE). O curso é possível 
graças à parceria firmada entre 
a instituição, a Fundação Sistê-
mica e a empresa de tecnologia 
da informação Indra Company. 
As aulas acontecem aos sábados 
com duas turmas de seis alunos 
e tem duração de quatro meses.

 Para o diretor do CSE, Waldir 
Victor, “são ações como esta que 
nos encantam quando também 
outros atores sociais fazem par-
te do processo socioeducativo e 
geram mais oportunidades para 
os socioeducandos. A profissio-
nalização é fundamental dentro 
da unidade, pois anima os ado-
lescentes na construção dos seus 
sonhos e mudança de hábitos”.

 Segundo Rafael Honorato, 
coordenador de Profissionali-
zação Trabalho e Previdência 
da Fundac, o curso de iniciação 
à informática é uma iniciativa 
que tem como objetivo a garan-
tia de acesso às novas tecnolo-
gias, “uma vez que estamos na 
sociedade da informação e ha-
bilidades e competências é fun-
damental para a inserção no 

mercado de trabalho”.
 “A parceira com a ONG Sistê-

mica veio em um momento bas-
tante pertinente, uma vez que é 
de interesse da Fundac a inser-
ção dos socioeducandos em ex-
periências como essa, que bus-
quem superar o analfabetismo 
digital”, explicou Rafael.

 O coordenador geral da Fun-
dação Sistêmica, Lúcio Lima, 
lembrou que o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente estabelece 
que o compromisso na defesa 
dos direitos da criança e adoles-
cente é inicialmente da família, 
mas também do Estado e de toda 
a sociedade. 

 “Entendemos que dada à 
garra com que esses jovens se 
dedicam às oportunidades que 
lhes são ofertadas na unidade, 
essa iniciativa certamente muito 
contribuirá em suas vidas, facili-
tando a abertura de novos hori-
zontes de atuação na sociedade e 
reduzindo inclusive a reincidên-
cia do conflito com a lei”, decla-
rou Lívio.

 Curso de Informática- O ob-
jetivo do curso de informática 
é qualificar os jovens em infor-
mática básica, em curso com du-
ração de quatro meses e encon-
tros semanais aos sábados, tendo 
como conteúdo o Windows, o pa-

cote Office e Orientações ao Tra-
balho. O primeiro curso foi reali-
zado no período de 16/10 a 17/11 
de 2021 e o segundo teve início 
no dia 12 e segue até 11 de junho 
deste ano. Todos receberão cer-
tificado ao final e os professores 
são todos profissionais da área 
de TI e voluntários na Sistêmica.

 O que é a Fundação Sistê-
mica - A Fundação Sistêmica é 
uma organização da sociedade 
civil, de interesse público, cuja 
missão é contribuir com o de-
senvolvimento humano e so-
cial, considerando o potencial 
dos talentos, experiências e re-
cursos locais, numa perspectiva 
sistêmica, com vistas à forma-
ção de redes sociais e organiza-
cionais para o fortalecimento da 
cidadania, da garantia de direi-
tos humanos e da eficiência na 
gestão organizacional e comu-
nitária. “Na área de TI, além do 
curso de Informática na Fun-
dac, oferecemos também quali-
ficação a adolescentes dos bair-
ros de Paratibe e Muçumagro”, 
informou Lívio. 

 A Indra Company é uma em-
presa multinacional do ramo da 
Tecnologia da Informação e Co-
municação, com sede também no 
Brasil, e é parceira da Fundação 
Sistêmica na área de TI.

Todo trabalho é feito em parceria com as prefeituras e secretarias da Educação e Agricultura

Cardápio
Entre os produtos 

estão a batata-doce, 
a macaxeira e 

os cereais

jovens e adolescentes do cse

Fundac inicia aulas de informática 
neurociência

Universidade oferece 
tratamento para TOC

Um projeto de pesqui-
sa vinculado ao Laboratório 
de Estudos em Envelheci-
mento e Neurociências (LA-
BEN), do Centro de Ciências 
da Saúde (CCS) da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB) está disponibilizan-
do gratuitamente vagas para 
proposta terapêutica desti-
nada a pessoas com Trans-
torno Obsessivo Compulsi-
vo (TOC), a fim de contribuir 
para a melhora clínica dos 
pacientes que sofrem com a 
doença.

A pesquisa intitulada 
“Eficácia do Priming na Es-
timulação Magnética Trans-
craniana Repetitiva (EMTr) 
no tratamento adjuvante do 
Transtorno Obsessivo Com-
pulsivo (TOC)” faz parte do 
Programa de Pós-Gradua-
ção em Neurociência Cogni-
tiva e Comportamento (PPG-
NeC) da UFPB e está sendo 
realizada pela psiquiatra e 
servidora da Universidade 
Raissa de Alexandria, sob 
orientação da Profa. Suellen 
Andrade.

O estudo busca garantir 
uma melhora na qualidade 
de vida dos pacientes com 
sintomas de TOC, a partir 
da utilização de novas in-
tervenções terapêuticas efe-
tivas, sendo utilizada para 
essa pesquisa a técnica de Es-
timulação Magnética Trans-
craniana repetitiva (EMTr).

A pesquisadora respon-
sável, Raissa de Alexan-
dria, explicou o motivo que 
fez com que ela trabalhas-
se com a técnica e deu deta-
lhes de como as intervenções 
com a Estimulação Magnéti-
ca Transcraniana repetitiva 
(EMTr) funcionam.

“O Transtorno Obsessi-
vo Compulsivo (TOC) é uma 
condição psiquiátrica poten-
cialmente incapacitante as-
sociada a prejuízo funcio-
nal e queda na qualidade 
de vida, com prevalência de 

2 a 3%. Caracteriza-se pela 
presença de obsessões e/ou 
compulsões e pode ter um 
curso grave e crônico. Ape-
sar de existirem opções te-
rapêuticas de primeira linha, 
como o uso de algumas clas-
ses de fármacos, bem como 
a terapia cognitivo compor-
tamental, cerca de metade 
dos pacientes não alcança 
uma resposta satisfatória”, 
explicou.

Conforme a pesquisado-
ra, por esse motivo têm sido 
estudadas novas interven-
ções terapêuticas efetivas e 
uma delas é a Estimulação 
Magnética Transcraniana 
repetitiva (EMTr). A EMTr 
é uma técnica segura e não-
invasiva de estimulação ce-
rebral que utiliza campos 
magnéticos para modular 
a atividade de áreas corti-
cais, quer seja ativando ou 
inibindo.

“Cada vez mais estudos 
têm evidenciado a superio-
ridade da EMTr para me-
lhorar sintomas do TOC. 
Trabalharemos a partir da 
utilização de parâmetros 
específicos de estimulação 
magnética transcraniana, 
mais especificamente o es-
tímulo chamado Priming, 
que diz respeito a uma esti-
mulação prévia, anterior à 
estimulação principal com 
EMTr. O equipamento que 
utilizaremos é o estimula-
dor MagVenture R20 Brasil 
”, esclareceu Raissa de Ale-
xandria.

Para participar do estu-
do, basta o interessado en-
trar em contato com a psi-
quiatra e pesquisadora 
responsável, Raissa de Ale-
xandria, pelo e-mail: dra-
raissadealexandria@gmail.
com ou pelo número de 
WhatsApp (81) 99556-1921 
e preencher um formulário 
com os critérios de inclu-
são que será disponibiliza-
do pela pesquisadora.

mestrado e doutorado

UEPB abre 122 vagas para aluno especial
A Coordenação do Pro-

grama de Pós-Graduação em 
Ensino de Ciências e Educa-
ção Matemática (PPGECEM) 
e Rede Nordeste de Ensino 
(RENOEN), da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
comunica a abertura de 122 
vagas para alunos especiais 
de mestrado ou doutorado 
para o período 2022.1. A ma-
trícula para aluno especial 
deve ser realizada até o dia 21 
de fevereiro, para o e-mail pp-
gecem@gmail.com.

Para concorrer a uma vaga, 
interessados devem entrar em 
contato direto, via e-mail, com 
o professor responsável, justi-
ficando seu interesse em cur-
sar a disciplina e este contato 
deve ocorrer em tempo há-
bil de realizar a matrícula. O 
número de vagas para alu-
nos especiais é um critério do 
docente responsável pela dis-
ciplina, que também é o res-
ponsável pela seleção. É consi-
derado aluno especial aquele 
que cursar disciplinas isola-

das oferecidas no PPGECEM 
ou RENOEN, mas que não 
tenha ligação efetiva com o 
programa, não podendo par-
ticipar em mais do que duas 
disciplinas.

Para inscrição como alu-
no especial são necessários os 
documentos: cópia do diplo-
ma ou certidão de conclusão 
para candidatos a disciplinas 
do mestrado; cópia do diplo-
ma de mestrado, para candi-
datos a disciplinas do dou-
torado; cópia de documento 

oficial de identificação; ficha 
de inscrição e formulário para 
Cadastro no Sistema Acadê-
mico, disponíveis em anexo 
no edital, devidamente preen-
chidos. Toda documentação 
deve ser enviada em extensão 
PDF e em um único arquivo.

No edital, constam as dis-
ciplinas oferecidas e o conta-
to do corpo docente. Infor-
mações adicionais podem ser 
obtidas no site: http://pos-
graduacao.uepb.edu.br/pp-
gecm.

n 

Todos 
receberão 
certificado 
ao final, e os 
professores 
são todos 
profissionais 
da área 
de TI e 
voluntários 
na Sistêmica

Foto: Secom/PB
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Família
Para os filhos 

Daniel e Carlos 
André Rodriguez, 
as lembranças de 
recordação são de 
valores pessoais e 

profissionais
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Cunhado do governador João Azevêdo, ele dedicou a vida profissional à antiga Saelpa, hoje Energisa

Morre o economista Antônio Falcão
complicações da covid-19
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Aos 92 anos, o jornalista 
Chico Maria morreu na ma-
drugada do domingo após 
sofrer um infarto. Direto e 
sem medo, privilegiando a 
investigação dos fatos e a in-
formação para o público, Chi-
co Maria é considerado um 
dos grandes nomes do jor-
nalismo paraibano. Francis-
co Maria Filho estava hospi-
talizado em um hospital de 
Campina Grande, de onde é 
natural, para tratar proble-
mas cardíacos e de um cân-
cer de próstata. 

Há alguns dias, o jor-
nalista também havia sido 
diagnosticado com Covid-19. 
Segundo informações de 
amigos, no entanto, ele já es-
tava recuperado da doença.

 A família de Chico Maria 

Íntegro, honesto, amigo e 
amoroso. Esses são, segundo 
familiares e amigos, os prin-
cipais legados deixados por 
Antônio Gumercindo Fal-
cão Rodriguez, que morreu 
nesse domingo após compli-
cações decorrentes da Co-
vid-19. O economista de 76 
anos estava internado no 
Hospital Clementino Fraga, 
em João Pessoa, desde o dia 
6 de fevereiro. 

Antônio Gumercindo 
era casado com Janete Lins 
Rodriguez, com quem teve 
três filhos e seis netos, fru-
tos de um casamento de qua-
se 50 anos e uma convivência 
ainda mais longínqua, que 
transparecia companheiris-
mo. Janete é irmão do gover-
nador João Azevêdo.

“Nós tivemos uma con-
vivência de quase cinquen-
ta anos de casados. E a nos-
sa convivência, desde que 
o conheci, era de cumplici-
dade. Passamos a viver, os 
dois, de uma forma inten-
sa e que um não podia pas-
sar sem o outro. Às vezes, 
alguém até brincava, “não 
é possível uma dependên-
cia dessas de você passar 
a manteiga no pão dele, no 
café da manhã. Ele só esta-
va bem comigo e eu, muitas 
vezes, o privei dessa inten-
sidade de vida porque tive 
uma vida profissional mui-
to ativa e viajei muito, e ele 

sofria todas as vezes que eu 
viajava”, afirmou Janete Ro-
driguez.

Natural de João Pessoa, 
o economista trabalhou, du-
rante toda a trajetória profis-
sional, na antiga Saelpa, que 
se transformou na Energisa. 
Apaixonado pela vida, famí-
lia e pelo mar, após se apo-
sentar, segundo a esposa, ele 
decidiu viver para curtir a 
existência e, principalmen-
te, seus netos. 

“Quando se aposentou, 
ele disse que ia viver para 
ele e para os netos. Era a [mi-
nha] companhia da televi-
são, das conversas… Via-
jávamos juntos, bebíamos 
juntos, nossos gostos se pa-
reciam. Andávamos de mãos 
dadas. Na praia estávamos o 
tempo inteiro juntos. Tinha o 
ritual de ficar na beira-mar, 
tomar banho de mar, entra-
va, almoçava, dormia e vol-
tava para a calçadinha para 
cuidar do nascer da lua… 
ele sempre foi romântico. A 
pandemia trouxe uma apro-
ximação mais intensa ain-
da porque eu trabalhava em 
home office e quando não es-
tava no computador, estava 
com ele”, lembra a esposa.

Para os filhos Daniel e 
Carlos André Rodriguez, 
as lembranças de recorda-
ção são de valores pessoais 
e profissionais.

“Integridade. Papai sem-
pre foi íntegro, não admitia 
nada errado. Tudo que era 
certo, era certo. E sempre foi 

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

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

Jornalista  Chico Maria Filho é 
enterrado em Campina Grande

aos 92 anos

não realizou velório, e o enter-
ro teve a presença de paren-
tes mais próximos. O jornalis-
ta deixa esposa, cinco filhos e 
onze netos.

Chico Maria também era 
formado em Direito e chegou 
a exercer o seu lado jurista, 
atuando como delegado de 
Polícia Civil.

 Iniciou a carreira no jor-
nalismo com a publicação de 
crônicas no Jornal Diário da 
Borborema, mas foi a partir 
da década de 1970, presen-
te em programas de televi-
são com entrevistas, que Chi-
co passou a ser conhecido em 
todo o estado e se consolidou 
como um exemplo no exercí-
cio da profissão. Passou pelas 
TVs Borborema, onde apre-
sentava o programa Confi-
dencial, e pela Rede Paraíba 
de Comunicação, nas TVs Pa-
raíba e Cabo Branco.

Consolidou-se pelas suas 
entrevistas com grandes per-
sonalidades sem comprome-
ter a qualidade da entrevis-
ta. Chegou a entrevistar Luiz 
Carlos Prestes, Pelé, Frei Da-
mião, Fernando Collor, Leo-
nardo Boff, Ariano Suassu-
na e outros.

Já na década de 1980, pas-
sou a apresentar o programa 
Paraíba Meio-Dia, da Rede 
Paraíba de Comunicação, 
que era transmitido em rede 
para todo o estado e seguiu 
até 2003. 

Através das redes sociais, 
Carlos Siqueira, jornalista pa-
raibano que seguiu os passos 
de Chico Maria, lamentou o 
falecimento.

“Chico Maria era um jor-
nalista contundente. Estilo 
próprio, pergunta direta e ob-
jetiva, um grande entrevista-
dor que entrevistou grandes 
nomes, Luiz Carlos Prestes, 
quando esteve aqui na Paraí-
ba, o Rei Pelé, Frei Damião… 
Como ser humano uma figura 
extraordinária, de um coração 
gigante. Foi também escritor, 
chegando a ocupar a cadeira 
de número 36 na Academia de 
Letras de Campina Grande, 
que emitiu nota de pesar nas 
primeiras horas do domingo. 

“Chico Maria deixou enor-
me legado como jornalista, 
escritor, delegado, advogado, 
defensor público, etc., sempre 
com seu jeito “sisudo e cari-
nhoso”, como lembra o acadê-
mico Arimateia Souza. 

A Prefeitura de Campina 
Grande decretou luto oficial 
de três dias em homenagem 
ao jornalista. O governador 
João Azevêdo enviou nota de 
condolências, pelo Governo 
do Estado, ressaltando a im-
portância do jornalista para 
o estado. 

A Associação Paraiba-
na de Imprensa também la-
mentou a morte. “A Associa-
ção Paraibana de Imprensa, 
através de sua diretoria e em 
nome de todos os associados 
e associadas, lamenta profun-
damente o falecimento do jor-
nalista Chico Maria, ocorrido 
essa madrugada em Campina 
Grande”.

Outra entidade que emitiu 
nota de pesar foi a Defensoria 
Pública do Estado, onde Chi-
co Maria atuou. 

família, esses são os maiores 
legados dele”, declarou o en-
genheiro Carlos André. “Ho-
nestidade e amor ao próximo 
são os maiores legados que 
meu pai me deixou”, comple-
ta o analista de sistemas Da-
niel Rodriguez.

Antônio Gumercindo já 
havia recebido três doses dos 
imunizantes contra a Co-
vid-19, no entanto, era por-
tador de patologias crôni-
cas como enfisema e fibrose 
pulmonar, que associados à 
doença, podem desenvolver 
casos graves. 

“Deus o privou de sofrer 
se continuasse entre nós por-
que ia precisar de máqui-

nas, ia ser mutilado… Tudo 
isso [sofrimento] levou para 
que a gente conversasse com 
Deus e pedisse para que se 
fosse para que ele fosse per-
manecer em sofrimento, que 
Deus levasse para junto dele 
porque eu ia entender e pas-
sar a conviver com isso que 
se chama de saudade”, fina-
lizou a esposa.

O governador João Aze-
vêdo cancelou a agenda que 
cumpriria nesta segunda-
feira após o comunicado do 
falecimento de seu cunhado. 
Através das redes sociais, o 
chefe do Executivo falou so-
bre a perda.

“Não são tempos fáceis. A 

perda de Antônio Gumercin-
do, esposo da minha irmã, 
Janete, é mais um duro gol-
pe que sentimos. Cunhado, 
amigo leal e companheiro 
de longos anos, tinha por 
Antônio um carinho de ver-
dadeiro irmão. Que Deus 
nos fortaleça nesse momen-
to para que possamos dar a 
nossa irmã, Janete e meus so-
brinhos o conforto que eles 
precisam nesse momen-
to. Obrigado a todos pelas 
mensagens de solidarieda-
de”, afirmou.

O corpo de Antônio Gu-
mercindo foi cremado na tar-
de dessa segunda-feira, em 
João Pessoa.

A viúva, Janete Lins Rodriguez, ao lado do irmão, o governador João Azevêdo, e da primeira-dama, Ana Maria Sales Lins

Foto: Roberto Guedes
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Chico Maria morreu domingo
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Hoje, a partir das 19h30, no Estádio Almei-
dão, em João Pessoa, o Botafogo recebe o Forta-
leza pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. O Belo 
vai reencontrar o seu algoz da  edição de 2019  
e fará a reedição da final daquele ano, onde o 
alvinegro perdeu  para os cearenses por 1 a 0 e 
acabou como o vice campeão. 

Em situação de desconforto na tabela de clas-
sificação, o alvinegro da estrela vermelha sabe 
que precisa de um resultado positivo para con-
tinuar com chances de avançar à próxima fase 
do Nordestão. O clube está na sexta posição do 
grupo B, com quatro pontos. Mais confiante de-
pois da primeira vitória no último fim de sema-
na contra o Atlético-BA por 1 a 0, o Belo espera 
se aproveitar do fator casa para buscar a vitória. 

Mas, o retrospecto do confronto entre as equi-
pes no torneio, em jogos no Almeidão, aponta 
um equilíbrio. Ao todo foram sete jogos, com 
apenas um empate e três vitórias para cada lado.

Para buscar os três pontos, o grupo coman-
dado por Gerson Gusmão contaria com o faro 
de gols do artilheiro Gustavo Coutinho. Na tem-
porada, o camisa 9 do Botafogo marcou todos os 
gols do clube. Foram quatro no total. Mas, para 
a partida de hoje, o treinador Gerson Gusmão 
não terá à sua disposição o goleador que deve 
ser substituído por Adilson Bahia.  Por ques-
tões contratuais, Gustavo não entra em cam-
po, pois ele é jogador do Fortaleza empresta-
do ao Botafogo.

“É um atleta que vive um momento espeta-
cular no clube. Já tínhamos o conhecimento pré-
vio que o atleta não poderia ser utilizado nesta 
partida. No seu lugar vai jogar o Adilson Bahia 

que é outro atleta com grandes qualidades, es-
pero que ele e os demais jogadores estejam ins-
pirados e possam nos ajudar a conseguir uma 
vitória”, pontuou Gerson Gusmão.

O Fortaleza está invicto no torneio e é o líder 
isolado do grupo A. O Leão soma oito pontos 
em quatro jogos disputados e vem de um empa-
te de 2 a 2 com o Náutico. O tricolor pode con-
tar, hoje, com a estreia de Renato Kayser, ata-
cante de 29 anos,  ex- Athletico-PR, contratado 
por R$ 6 milhões, que se tornou a maior com-
pra da história do futebol cearense.

Para comandar a partida, a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) escalou um trio ma-
ranhense. Ranilto Oliveira de Sousa será o ár-
bitro central, os assistentes serão Elson Araújo 
da Silva e Ivanildo Gonçalves da Silva. O quar-
to árbitro será o paraibano Diego Roberto Sou-
sa de Melo.

n
Há três anos, 

Botafogo e 

Fortaleza 

decidiram a 

competição 

regional com 

vitórias do 

time cearense, 

ambas por 1 a 

0, no Castelão 

e também no  

Almeidão

Equipes revivem a final da edição de 2019, hoje, no Almeidão, pela 5a rodada da Copa do NE

Botafogo enfrenta o Fortaleza
copa do Nordeste

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com
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No último 
sábado, o 
Botafogo 

finalmente 
conseguiu a 

sua primeira 
vitória na 

Copa, diante 
do Atlético-BA

Clubes ainda acreditam em reação na disputa regional
campiNeNse e sousa

Dois dos três clubes representan-
tes da Paraíba na Copa do Nordeste 
entram  em campo amanhã, pela 5ª 
rodada do torneio com objetivos em 
comum. Campinense e Sousa pre-
cisam vencer suas respectivas par-
tidas para continuarem com chan-
ces de classificação à próxima fase 
da competição. 

O Campinense joga fora de casa, 
enfrenta o Altos-PI, às 21h30, no Es-
tádio Albertão, em Altos-PI. Já o 
Sousa recebe o Sampaio Corrêa-MA, 
no Marizão, a partir das 19h30, em 
Sousa. Vivendo momentos delicados 
na tabela de classificação, as equipes 
vêm de tropeços. O rubro-negro foi 
derrotado pelo Floresta-CE por 4 a 
3, e o alviverde apenas empatou em 
0 a 0 com Sergipe-SE.

O Campinense tem a situação 
mais delicada. O clube soma apenas 
dois pontos e ocupa a 6ª posição do 
grupo A. O treinador Ranielle Ribei-
ro entende a situação difícil da Ra-
posa e agora trabalha para conquis-
tar a primeira vitória e ainda manter 

chances de seguir vivo no torneio.
“Chegamos a um momento na 

competição em que não depende-
mos apenas de nossas próprias for-
ças. Mas, enquanto houver possi-
bilidade, vamos buscar, para que 

possamos brigar pela classificação”, 
comentou.

O Sousa também precisa ven-
cer seu jogo para deixar a lanterna 
do grupo B e brigar por uma vaga à 
próxima fase. O meia Esquerdinha 

sabe das dificuldades que o clube 
vai enfrentar, mas ainda acredita na 
classificação.

“Não há nada perdido. Tem 
muito jogo difícil ainda pela fren-
te, mas temos condições de nos 

classificar. Vamos seguir traba-
lhando”, comentou.

Após o fim desta rodada, ru-
bro-negros e alviverde definem, 
de fato, os seus respectivos rumos 
no Nordestão, pois na 6ª rodada 
os dois clubes vão se enfrentar em 
Campina Grande.

Paraibano
Apenas uma partida vai movi-

mentar a rodada neste meio de se-
mana pelo Campeonato Paraibano. 
Auto Esporte e São Paulo Crystal 
se enfrentam às 20h15, da próxima 
quinta-feira (17), no Estádio Almei-
dão, em João Pessoa. As equipes vêm 
de bons resultados na última roda-
da, coincidentemente, conquistados 
diante do mesmo adversário, o Atlé-
tico de Cajazeiras.

O Auto Esporte ocupa a 4ª po-
sição do grupo A com três pontos 
conquistados em duas partidas. 
Também com dois jogos disputa-
dos, o São Paulo Crystal é o líder 
do grupo A com 4 pontos. No fim 
de semana passado houver dois 
jogos:  Treze 2 x 2 CSP e São Paulo 
Crystal 2 x 1 Atlético.

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com
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Em jogo 
bastante 
truncado, 
as defesas 
levaram 
a melhor 
e Sousa e 
Sergipe não 
saíram do 
0 a 0
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O Basquete Unifacisa, que 
vem de duas vitórias consecu-
tivas atuando em casa - venceu 
o Pinheiros e o Bauru - pelo 
Novo Basquete Brasil acele-
ra os treinamentos para fazer 
dois jogos fora de Campina 
Grande. O primeiro será no 
próximo dia 18, diante do Lu-
vix/União Corinthians-RS, na 
cidade de Santa Cruz, e o se-
gundo, dois depois, em Caxias 
do Sul, diante do Caxias-RS.

“Serão dois jogos fora de 
casa agora, e apesar de saber 
que sempre são jogos difíceis 
o time está bem confiante, in-
clusive depois dessas vitórias 
em casa. Estamos focados em 
buscar dois resultados positi-
vos lá no Sul”, afirmou Eduar-
do Schafer, gerente do time. 
Se conquistar as duas vitórias 
o Basquete Unifacisa dará um 
passo importante rumo ao G4 
que reúne os quatro mais bem 
colocados da competição. 

Na última sexta-feira, a 
equipe paraibana bateu o 
Bauru pelo placar de 92 a 64 
conquistando a segunda vitó-
ria consecutiva em casa. Com 
o resultado o Basquete Uni-
facisa sobe para a quinta po-
sição na tabela. A equipe se 
prepara agora para os dois 
próximos desafios.  

Ainda sobre a partida con-
tra o Bauru, Eduardo disse ter 
sido um dos mais bem joga-
dos da temporada e se mos-
trou satisfeito com o resultado. 
“Foi uma das melhores parti-
das que o nosso time fez du-
rante essa competição. O nosso 
time foi intenso do início ao fim 
e realmente a gente não deu 
chance para o time do Bauru”. 

Para se ter uma ideia do 
desempenho do time da casa, 
ao final do primeiro tempo o 
Basquete Unifacisa já havia 
aberto 29 pontos de diferen-
ça, cabendo praticamente ad-
ministrar o placar no restante 
do jogo. Os destaques ficaram 
por conta de Trevor Gaskins, 
cestinha com 23 pontos, 2 re-
botes, 2 assistências e 21 de 
eficiência e David Cubillan, 
21 pontos, 2 rebotes, 2 assis-
tências e 21 de eficiência. 

Equipe, agora na quinta posição do NBB, pegará o União Corinthians e o Caxias, dias 18 e 20 no Rio Grande Sul

Unifacisa fará jogos fora de Campina
Basquete

Ivo 
   Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

No último sábado, tivemos a final do 
Mundial de Clubes entre Chelsea e 
Palmeiras. Os palmeirenses em euforia 

pela conquista da Libertadores e tendo chegado 
na final da competição organizada pela Fifa, 
acharam que desta vez o Verdão iria conquistar 
o tão sonhado título mundial. Não foi assim e 
talvez não fosse diferente com nenhum outro 
clube da América do Sul. A diferença que 
separa os clubes sul-americanos dos europeus 
ainda é muito grande, já foi maior, mas ainda 
é grande, e começou já na década de 1980, 
quando nossos principais jogadores começaram 
a trocar o Brasil pelo velho continente.

A diferença de mentalidade de gestão e 
principalmente a diferença econômica passaram 
a pesar, e nossos craques começaram a procurar 
a independência financeira longe de suas raízes, 
dos clubes de paixão. Já na década de 1980, 
perdemos Zico, Sócrates, Falcão, etc. A partir 
daí, a coisa foi se agravando ao ponto de agora 
levarem nossos garotos, alguns nem chegam 
a fazer sucesso como profissional. Não é difícil 
atualmente ver um jogador brasileiro sendo 
convocado para uma Seleção Brasileira, sem 
que o torcedor nunca tenha ouvido falar dele.

Esta saída em massa de nossos craques, 
a preço de banana, para os clubes europeus, 
acabou afetando diretamente no poderio 
técnico dos nossos clubes e também da Seleção 
Brasileira, que hoje é formada, quase toda, por 
atletas que atuam fora do país, com formação 
europeia e com quase nada que faça lembrar 
o nosso futebol. A coisa ficou muito profissional 
e rola tanta grana, que os princípios do esporte 
passam bem longe da cabeça de alguns atletas. 
Até as nossas convocações para a Seleção 
Brasileira são questionáveis e não parecem 
mais se basear apenas no critério técnico.

A coisa ficou tão grave que em uma final 
de Mundial de Clubes venceu uma equipe 
inglesa sem nenhum, ou quase nenhum  jogador 
inglês em campo. Os clubes europeus hoje 
são verdadeiras seleções formadas por atletas 
de todos os continentes e com os principais 
jogadores da América do Sul. Restam para 
os clubes brasileiros, atletas medianos, em 
fim de carreira, ou em começo. A realidade 
nossa é muito dura e os confrontos entre clubes 
europeus e sul-americanos são sempre vencidos 
por europeus. Quem conquista a Liga dos 
Campeões da Europa, já pode ser considerado o 
campeão mundial.

Vejo com preocupação esta distância, que 
tende a aumentar mais se a Fifa mudar a forma 
de disputa do Campeonato Mundial de Clubes. 
Numa competição de pontos corridos, ou algo 
parecido, esta diferença pode ficar ainda mais 
clara. Imagina nossos clubes tendo de enfrentar 
Liverpool, Chelsea, Bayern, Juventus, Real 
Madrid, Barcelona etc. Não seria apenas uma 
derrota, mas várias derrotas na competição.

Porém, vejo uma luz no fim do túnel 
recentemente, com a possibilidade de grandes 
e falidos times brasileiros serem comprados e 
se tornarem empresas. Outros já e estão sendo 
bancados por fortes empresas, como o Atlético-
MG e o próprio Palmeiras, por exemplo, e um 
Flamengo que não é empresa mas há anos já 
começa a ter um tipo de gestão espelhada no 
que se faz na Europa. Nossos clubes dão os 
primeiros passos para ter melhor capacidade 
de investimento e fortalecerem os elencos, 
investirem mais na formação de craques e 
venderem a preços bem mais elevados, do que 
até pouco tempo vendiam. Isto pode fazer com 
que num futuro próximo, caso tenhamos também 
uma moeda mais forte, possamos ter clubes com 
capacidade de enfrentar, de igual para igual, os 
europeus e vencê-los. 

Pelo menos, não estamos mais perdendo 
de goleada como antes, a diferença vem 
sendo pequena, dá até para os torcedores 
mais fanáticos dizerem que as derrotas foram 
injustas, que faltou apenas isso ou aquilo. 
A verdade é que hoje, no final, eles sempre 
ganham.

A diferença 
ainda é enorme
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Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Prefeitura de João Pessoa disponibiliza 
polos na cidade para a prática da capoeira

luta afro-Brasileira

A Prefeitura de João Pes-
soa, através da Secretaria 
de Juventude, Esporte e Re-
creação (Sejer), promoveu, 
no último sábado, pela pri-
meira vez um ‘Encontro de 
Capoeira’. Cerca de 100 pra-
ticantes da luta se reuniram 
para demonstrar mais sobre 
o esporte, no Busto de Ta-
mandaré, na orla da capital.

O mestre Zunga, que foi 
um dos participantes, elo-
giou a iniciativa da gestão 
municipal. “Um momen-
to ímpar para nós. Nunca 
uma gestão fez algo exclu-
sivo para a capoeira. Foi um 
sucesso e em um local que se 
tornou uma vitrine para a ca-
poeira. Muita gente nos pro-
curou perguntando sobre o 
endereço para fazer também 
a luta”, disse Marco Antônio 
Belarmino, o mestre Zunga. 

Atualmente, a Secreta-
ria de Juventude, Esporte e 

Recreação da capital conta 
com seis polos de capoeira 
e, quem se interessar, as au-
las são gratuitas. Os pontos 
são nos bairros do Valenti-
na, Paratibe, Funcionários I 
e Mangabeira.

O mestre Zunga explicou 
quais são os primeiros pas-
sos para quem nunca pra-
ticou capoeira. “A primei-
ra vivência que o aluno vai 
ter são os movimentos bási-
cos. Os principais movimen-
tos de defesa e de ataque. Ele 
vai ver que é tão fácil que 
não vai desistir. A criança-
da quando começa tem uma 
dinâmica perfeita para brin-
car aprendendo. A ginga é o 
principal movimento. Tem 
também o ataque, a defesa, 
a esquisa lateral, meia lua 
de frente e a estrelinha, por 
exemplo”, concluiu o pro-
fessor, que desde 1980 pra-
tica a luta.

Na última 
sexta-feira, 
a equipe do 

Unifacisa 
conseguiu  
mais uma 

vitória 
no Novo 

Basquete 
Brasil ao 

derrotar o 
Bauru por 

92 a 64

Confira os dias e horários das aulas de capoeira

n Ginásio Odilon Ribeiro Coutinho (Valentina) – quinta e sexta – 
17h30 às 21h
n Comunidade Quilombola de Paratibe – terça e sábado – 19h às 21h
n Mercado Público do Valentina e Praças – terça e sábado – 8h às 9h
n CRJ Funcionários I – quarta e sexta – 9h às 11h
n CRJ Mangabeira – segunda, quarta e sexta – 19h às 21h
n Praça Encanto Verde (Cidade Verde) – 17h30 às 19h

Encontro de Capoeira no Busto de Tamandaré, no último sábado
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Ficar sabendo antes pela imprensa do 
Rio que a Arena Pantanal, em Cuiabá, foi 
escolhida para sediar a final da Superco-
pa do Brasil com o Flamengo desagradou 
a diretoria do Atlético-MG. O clube re-
solveu enviar um protesto à CBF questio-
nando uma série de decisões da entida-
de. Assinado pelo presidente do clube, 
Sérgio Coelho, o documento tem pon-
tos de protesto e indignação. Foi ende-
reçado ao presidente da CBF, com cópias 
aos vice-presidente da entidade e ao di-
retor de competições.

“Sr. Ednaldo, presidente da CBF, res-
peitosamente, venho demonstrar minha 
indignação e meu sentimento de injusti-
ça com a decisão tomada por V.Sa. de le-
var a Supercopa do Brasil para a Arena 
Pantanal, em Cuiabá (MT). Como é sabi-
do, o Atlético foi campeão do Brasileirão 
e da Copa do Brasil, em 2021, enquan-
to o Flamengo entrou nessa disputa por 
mera liberalidade do regulamento, já 
que nada conquistou no ano passado”, 
inicia o documento. “Não obstante os fa-
tos acima, a decisão do local do jogo, na 
forma que foi tomada, é extremamente 

prejudicial ao Atlético em vários aspec-
tos”,  pontuou e seguiu reclamando. “ O 
Flamengo soube do local (Arena Panta-
nal) antes de o Atlético e mesmo a im-
prensa tomarem conhecimento. Prova 
disso, irrefutável, está no fato de já te-
rem feito, desde o dia 7, reserva no me-
lhor hotel da cidade (embora depois que 
a informação fora divulgada pela mídia, 
dissimuladamente, tentaram “vender” 
a ideia de que haviam sido feitas reser-
vas em várias cidades; V.Sa. fez escolha 
por uma praça que não dá ao verdadei-
ro Campeão Brasileiro e da Copa do Bra-
sil igualdade de torcida. Pelo contrário, a 
praça distingue um dos clubes em ques-
tão, principalmente pela dificuldade de 
logística para deslocamento dos nossos 
torcedores, enquanto nosso adversário 
tem grande torcida local. E concluiu:

“Respeitamos a decisão da CBF, 
mas nos sentimos extremamente pre-
judicados e injustiçados, sentimento 
que é compartilhado por toda a nossa 
torcida que também está igualmente 
indignada”, enfatizou o presidente do 
Atlético-MG. 

Corinthians domina o
futebol feminino no país

Campeão de tudo na temporada passada do 
futebol feminino, o Corinthians conquistou mais 
um título já na primeira competição disputada em 
2022. Com um gol de Gabi Zanotti nos acrésci-
mos, diante de mais de 19 mil torcedores na Neo 
Química Arena, o time comandado pelo técnico 
Arthur Elias venceu o Grêmio por 1 a 0 na final da 
Supercopa do Brasil, no último domingo. A equipe 
alvinegra é a primeira campeã do torneio, lançado 
neste ano pela CBF. A disputa de tiro curto reuniria 
os oito melhores clubes das duas principais divi-
sões do Brasileiro, com limite de um por estado. No 
fim das contas, as vagas não foram preenchidas 
e as Federações melhores colocadas no ranking 
ganharam vagas duplas. A partir de agora, a com-
petição faz parte do calendário oficial do futebol 
feminino brasileiro, atualmente dominado pelo 
Corinthians, vencedor da Libertadores, do Brasilei-
rão, Copa do Brasil e do Paulistão no ano passado. 

Curtas
Fluminense segue líder
no Campeonato Carioca

Com a vitória  de 1 a 0 sobre a Portuguesa e 
a derrota do Vasco para o Botafogo pelo mesmo 
placar, o Fluminense assumiu a liderança isolada 
do Campeonato Carioca com 15 pontos. Na 
segunda posição aparece o Flamengo, que goleou 
o Nova Iguaçu por 5 a 0, com 13 pontos, mesma 
pontuação de Botafogo e Vasco, mas o desempate 
está nos critérios. Para amanhã, o início de mais 
uma rodada. Madureira x Flamengo, a partir 
das 15h30, em Conselheiro Galvão. Às 19 horas, 
no Raulino de Oliveira, jogam Volta Redonda e 
Audax. O líder Fluminense joga às 21h35 diante 
do Nova Iguaçu, no Luso-Brasileiro. Na quinta-
feira, mais três jogos: Portuguesa x Boa Vista, às 
16h, no Luso Brasileiro; Botafogo x Resende, às 18 
horas, no Engenhão, e Vasco x Bangu, às 20h30, 
em São Januário.

São Paulo é a decepção no
Paulistão após seis rodadas

Corinthians, no grupo A; São Bernardo, no 
grupo B; Palmeiras no grupo C; e Bragantino, no 
grupo D, são os líderes do Campeonato Paulis-
ta após a realização de seis rodadas. A grande 
decepção até o momento é o São Paulo que, em 
cinco jogos, somou sete pontos. O Palmeiras, que 
estava no Mundial de Clubes, volta à competição 
amanhã, diante da Ferroviária, em Araraquara, 
às 19 horas. Os outros jogos desta quarta-feira 
são Ituano x Guarani, às 19 horas, no Novelli 
Júnior; Ponte Preta x Botafogo, às 19 horas, no 
Moisés Lucarelli; e Corinthians x São Bernardo, 
na Arena Neo Química, às 21h30. Na quinta-feira 
estão previstas as partidas: Mirassol x Santos, 
às 19 horas, no Estádio Municipal; Bragantino x 
Água Santa, no Nabi Abi Chedid, às 19 horas; e 
ainda São Paulo x Internacional de Limeira, às 
21h30, no Morumbi. A abertura desta sétima roda-
da será hoje com Santo André x Novorizontino, às 
19 horas, no Estádio José Daniel.

Flamengo é bicampeão
mundial de basquete

O Flamengo é bicampeão mundial de bas-
quete masculino. No último domingo, comanda-
do pelo experiente Olivinha, a equipe fez 75 a 
62 sobre os espanhóis do San Pablo Burgos, no 
Cairo, capital do Egito, e ergueu o troféu pela 
segunda vez. Já havia conquistado o título em 
2014. Foi uma apresentação segura do Flamengo, 
que dominou as ações do início ao fim no Hassan 
Moustafa Sports Hall. Depois de sair com 2 a 0 
contra na decisão, a equipe brasileira se impôs e 
jamais ficou novamente atrás do marcador. Fez 25 
a 12 no primeiro período.

Sem chances para os atuais campeões, o time 
rubro-negro continuou imponente, bem no garra-
fão e com a mão calibrada no ataque. Precisa, a 
equipe carioca foi ao descanso com enorme van-
tagem de 46 a 29, com 13 pontos do pivô Olivinha. 
Com 38 anos, o capitão flamenguista fecharia 
a partida como o cestinha, com 17 pontos, para 
erguer sua segunda taça mundial, pois também 
estava na campanha de 2014. “Ô, ô, isso aqui 
é Flamengo, ô, ô, isso aqui é Flamengo”, come-
moraram os comandados do técnico Gustavo de 
Conti com dança improvisada na quadra após o 
fim da partida.

Passada a frustração de 
perder a decisão do Mun-
dial de Clubes para o Chel-
sea em Abu Dabi por 2 a 1, 
decidido na prorrogação, 
depois do empate de 1 a 1 no 
tempo normal, o Palmeiras 
vai começar, de fato, a tem-
porada 2022. O time já jogou 
quatro partidas do Paulis-
tão antes de embarcar para 
os Emirados Árabes Uni-
dos, mas elas serviram mais 
de preparação para o tor-
neio da Fifa, no qual termi-
nou como vice.

Os desafios do Palmei-
ras neste início de tempora-
da são brigar mais uma vez 
pelo título do Estadual, do 
qual foi vice em 2021 e cam-
peão em 2020, e conquistar 
de forma inédita a Recopa 
sul-americana. O time en-
cara o Athletico-PR em duas 
partidas. Dia 24 deste mês, 
na Arena da Baixada, e 3 de 
março, no Allianz Parque. 
No ano passado, a equipe 
perdeu a competição sul-a-
mericana para o Defensa y 

Justicia, da Argentina.
Os jogadores, divididos 

entre o sentimento de tris-
teza e orgulho, afirmaram 
que a performance diante 
do Chelsea, um rival pode-
roso e superior tecnicamen-
te, gera no grupo um efei-
to positivo para encarar os 
seus principais compromis-
sos nesta temporada.

“Vai ter um impac-
to muito positivo, tivemos 
uma lição muito importan-
te dentro deste jogo, que o 
grande desafio estava den-
tro de nós. Pudemos entrar 
e dar nosso máximo”, ava-
liou o jovem meio-campista 
Danilo, escolhido pela Fifa o 
terceiro melhor jogador do 
Mundial.

O discurso é também de 
continuidade do que vem 
sendo feito. Uma derrota 
não apaga o bom trabalho 
do Palmeiras, que disputou 
sete finais em 15 meses sob 
o comando de Abel Ferrei-
ra e ganhou três

“O título ia coroar os 
anos passados que a gente 
tem feito, mas não é porque 
perdemos a final que o tra-

balho vai ser jogado no lixo”, 
avisou Zé Rafael.

O discurso é de “cabeça 
erguida” e sem lamentação. 
Há, claro, chateação com o 
revés, mas o elenco enten-
de que ganha amadureci-
mento e lições com o Mun-
dial em Abu Dabi.

“O futebol é muito dinâ-
mico, não tem tempo para fi-
car lamentando as derrotas, 
ainda mais quando a gente 
chega num nível em que de-
cisões são constantemente 
jogadas. A gente já tem deci-
são pela frente, não tem que 
ficar pensando”, frisou Gus-
tavo Scarpa.

“A gente fica chateado, 
mas a gente sai daqui muito 
feliz pela disposição de cada 
um nesses dois jogos, sai 
muito mais maduro, triste, 
mas com a cabeça erguida 
sempre”, endossou Raphael 
Veiga, o artilheiro da equi-
pe no torneio, com dois gols.

Camisa 9
A busca pelo camisa 9 

foi paralisada em virtude 
do Mundial. E agora será 
retomada. A diretoria fez 

várias tentativas no mês 
passado, mas malsucedi-
das. Um centroavante é o 
principal pedido de Abel 
Ferreira, que tem usado 
Rony improvisado na fun-
ção. Contra o Chelsea, ficou 
evidente o quanto faz falta 
um artilheiro.

O clube tentou Yuri Al-
berto, quase conseguiu um 
acordo com Lucas Alario e 
negociou mais de uma vez 
com Valentín “Taty” Cas-
tellanos. Se um camisa 9 
deve chegar, destaques da 
equipe podem sair. A di-
retoria havia decidido não 
vender nenhuma joia até 
o fim do Mundial. Com a 
janela europeia aberta até 
abril, é possível que venda 
algum de seus jovens.

O mais procurado é Da-
nilo. Meio-campista técni-
co, inteligente, bom na mar-
cação e de passe refinado, 
o atleta já foi sondado por 
equipes da Inglaterra e Itá-
lia. Até para se proteger, o 
Palmeiras renovou o con-
trato do jogador recente-
mente e deu a ele uma va-
lorização salarial.

Jogadores e membros da comissão técnica do Palmeiras agradecem a 
torcida, que marcou presença em Abu Dhabi e incentivou a equipe

Alviverde tem outra decisão nos dias 24 deste mês e 3 de março contra o Atlético-PR, pela disputa Sul-Americana

Palmeiras foca na Recopa e Paulista
após vice do mundial

Atlético Mineiro vê a decisão em Cuiabá como 
grande favorecimento ao Flamengo pela CBF

arena pantanal

Ricardo Magatti 
Agência Estado
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“Respeitamos a decisão 
da CBF, mas nos 
sentimos extremamente 
prejudicados 
e injustiçados, 
sentimento que é 
compartilhado por 
toda a nossa torcida, 
que também está 
igualmente indignada”

Sérgio Coelho
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706 — Leôncio, imperador bizantino
706 — Tibério III, imperador bizantino
1145 — Papa Lúcio II
1965 — Nat King Cole, cantor e pianista 
norte-americano
1993 — Milton Moraes, ator brasileiro
2021 — Francisco de Assis Costa, jornalista, 
radialista, advogado, auditor fiscal e 
político (PB)

Mortes na História

n Atropelado por avião pilotado pelo pai
Um rapaz de 24 anos morreu depois de ter 
sido atingido por um avião agrícola pilotado 
pelo próprio pai, em Uchoa, no interior de 
São Paulo. Mateus César Tosti, filho do piloto, 
acabou atingido pela hélice do avião na 
cabeça e parte do braço, quando o pai perdeu 
o controle da aeronave no momento da 
aterrissagem. O fato ocorreu no mês passado 
e a causa do acidente está sendo investigada 
por peritos.

n Discussão por um pé de boldo termina em morte
Uma discussão, ocorrida no final do mês 
passado por causa de um pé de boldo 
terminou em morte. A planta foi a causa 
de um assassinato em São Paulo. Tudo 
aconteceu depois que um morador achou que 
um outro homem, um cozinheiro, que passava 
pela rua onde avítima morava, fosse urinar 
na planta que estava na calçada, em frente 
à casa dele. Os dois discutiram e a vítima foi 
esfaqueada pelo cozinheiro com um punhal. 
O assassino foi preso.

n “Pegada mortal” entre amigos no estado do Acre
O servidor público Roberto José Lima Oliveira, 
de 50 anos, morreu em um bar após ter sido 
empurrado por um amigo e bater a cabeça 
em uma mesa de sinuca. O fato ocorreu 
na cidade de Xapuri, interior do Acre. 
Testemunhas relataram que um grupo de 
amigos estava no estabelecimento quando a 
vítima “pegou nos testículos” de um deles, que 
reagiu à “brincadeira” e jogou o homem em 
direção a uma mesa de sinuca.

Breves & Curtas

José Eduardo Rodrigues
10/2/2022 – Aos 55 anos, em 
Nazarezinho (PB), vítima de 
uma descarga elétrica em uma 
geladeira. Ele trabalhava de 
auxiliar de serviços.

Foto: Notícia Paraíba

Maria Aparecida
11/2/2022 – Aos 51 anos, em 
Lucena (PB), assassinada. Foi 
morta a tiros no rosto quando 
estava em um bar. A Polícia Civil 
está investigando o caso.

Foto: Notícia Paraíba

Olavo José de Barros
Machado Filho
8/2/2022 – Vítima de infarto. 
Policial penal da Secretaria 
de Estado da Administração 
Penitenciária (Seap) do governo 
da Paraíba, que estava lotado há 
oito anos na Penitenciaria Desembargador Sílvio 
Porto. Também trabalhou no Presídio do Róger e 
na Penitenciária de Psiquiatria Forense (PPF).

Foto: Seap

Antônio Cassiano Silva
9/2/2022 – Aos 41 anos, em 
Campina Grande (PB), em 
decorrência de um espancamento. 
Ele era suspeito de tentativa de 
feminicídio ocorrido em Lagoa 
Seca (PB). Ele teria esfaqueado 
a agricultora e ex-companheira Rosimere 
Demétrio, no dia 7. A Polícia Civil investiga se ele 
foi vítima de tentativa de linchamento.

Foto: Reprodução

Chico Maria
(Francisco Maria Filho)
13/2/2022 – Aos 92 anos, em Cam-
pina Grande (PB), após apresentar 
quadro de Covid-19 e sofrer um 
infarto. Jornalista, escritor, historia-
dor, ensaísta, bacharel em advo-
cacia, defensor público e delegado de polícia. 
Começou na imprensa publicando crônicas no 
jornal Diário da Borborema, passando a atuar na 
TV Borborema e depois integrou o programa tele-
visivo ‘Paraíba Meio Dia’, na TV Cabo Branco, em 
João Pessoa. Antes do jornalismo, foi o chefe de 
polícia que investigou a morte do líder camponês 
João Pedro Teixeira e, ao final, indiciou o usineiro 
Aguinaldo Veloso Borges como mandante do cri-
me. Foi membro da Academia de Letras de Cam-
pina Grande (ALCG), onde ocupava a Cadeira 
36, cujo patrono é Raymundo Asfora.

Foto: Divulgação

Antônia Milena Barbosa e
Jefferson Ray de Oliveira Silva
13/2/2022 – Ambos aos 24 
anos, respectivamente em 
Cajazeiras (PB) e em Uiraúna 
(PB), assassinados. Dois 
homens em uma motocicleta 
perseguiram e efetuaram vários disparos contra as 
vítimas em Uiraúna. O rapaz foi morto no local e 
a mulher, também atingida, morreu depois de ser 
socorrida para o Hospital Regional de Cajazeiras.

Foto: Patosonline

Obituário
Regina Célia Werneck Monteiro
7/2/2022 – Aos 84 anos, vítima de 
mal súbito. Cantora e compositora 
carioca que teve parcerias com 
Cartola, César Camargo Mariano, 
Dom Salvador, Durval Ferreira, 
Moacir Santos, Tânia Maria 
e Oscar Castro Neves. Como cantora, viveu 
período áureo ao substituir Cylene no Quarteto 
em Cy, entre 1966 e 1967.

Foto: Reprodução

Luís Roberto Pinto
Neto (Lula)
11/2/2022 – Aos 75 anos, vítima de 
uma parada cardíaca. Ex-jogador 
e ídolo do Internacional (RS). Era 
ponta-esquerda e atuou também 
no Sport (PE), Fluminense (RJ) e 
Palmeiras (SP). No Internacional foi bicampeão 
brasileiro (1975 e 1976) e faturou, em três 
oportunidades, o Campeonato Gaúcho.

Foto: Divulgação

Isabel Torres
11/02/2022 – Aos 52 anos, de 
câncer no pulmão. Atriz e ícone 
da comunidade trans espanhola. 
Figura célebre na comunidade 
LGBTQI+ há décadas. Em 1996, 
tornou-se a primeira mulher trans 
a ter seu gênero e nome social reconhecidos 
em um documento de identidade das Ilhas 
Canárias. Apresentadora de televisão, era 
conhecida pelo seu ativismo social e político. 
Em 2020, estrelou a série ‘Veneno’, biografia da 
cantora trans Cristina Ortiz Rodríguez.

Foto: Instagram

Luyan Lopes de Aguiar
12/2/2022 – Aos 24 anos, em São 
Borja (RS), após receber uma 
descarga elétrica de uma guitarra 
durante a passagem de som. 
Músico e vocalista cantava no 
Grupo Pankda da Vaneira, da 
cidade de Itaqui (RS).

Foto: Divulgação

João Carlos di Genio
12/2/2022 – Aos 82 anos, em São 
Paulo (SP), de causas naturais. 
Fundador de um dos maiores 
grupos de educação privada no 
país, o Unip/Objetivo. O Colégio 
Objetivo foi fundado em 1971 e, 
no ano seguinte, foram criadas as faculdades 
Objetivo. Em 1988, elas foram transformadas na 
Universidade Paulista (Unip), que hoje acolhe 
mais de 200 mil alunos de ensino superior em 
diversas áreas.

Foto: Unip

Luiz Ribeiro
12/2/2022 – Aos 63 anos, no Rio 
de Janeiro (RJ), vítima de câncer. 
Jornalista e cronista esportivo que 
a partir dos anos de 1970 fazia a 
cobertura diária dos principais 
times do Rio de Janeiro, tendo 
trabalhado nas Rádios Nacional, Tribuna da 
Imprensa e TV Record, até chegar a Rádio Tupi 
(FM 96,5), onde teve maior destaque profissional. 
Também atuou em Foz do Iguaçu (PR).

Foto: Futebol do Interior

Luan Pereira dos Santos e
Edvaldo Santos do Nascimento
12/2/2022 – Em Patos (PB). Os dois 
teriam sido baleados por policiais 
após tentarem fazer um assalto. Um 
cabo da Polícia Militar ficou ferido.

Foto: Reprodução

Aforismo
“A chamada cultura do ‘bem-estar’ 

procura remover a realidade 
da morte, mas de uma forma 

dramática a pandemia do novo 
coronavírus voltou a colocá-la em 

evidência.”
(Papa Francisco)
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Terreno explorado por arqueólogos, em uma instalação ferroviária, pertencia ao maior cemitério do período romano

Encontrados esqueletos decapitados 
RESTOS MORTAIS

Da redação

Cerca de 40 esqueletos de-
capitados foram desenterra-
dos por um grupo de arqueó-
logos no sul da Inglaterra em 
uma zona ferroviária. De acor-
do com pesquisadores, os res-
tos mortais pertencem a “cri-
minosos” do período romano. 
Os esqueletos foram encontra-
dos quando arqueólogos do 
programa High Speed 2 da In-
glaterra (HS2), segundo a CNN 

Brasil, descobriram um terreno 
em Buckinghamshire que era 
usado como um cemitério ro-
mano, considerado o maior de 
seu tempo.

Uma equipe de 50 arqueó-
logos trabalhava no local há 
mais de um ano, onde também 
encontraram partes de uma ci-
dade romana na Vila de Fleet 
Marston, ao lado de mais de 
1.200 moedas, dados para jo-
gos, sinos, colheres, alfinetes 
e broches. O assentamento foi 

provavelmente usado como 
ponto de parada para soldados 
e pedestres que viajavam por 
Fleet Marston, a caminho da 
cidade romana de Alchester.

De acordo com um comu-
nicado dos responsáveis, o ce-
mitério continha cerca de 425 
corpos enterrados no total. O 
número de sepultamentos, 
bem como o do próprio po-
voado, dá a entender que uma 
grande quantidade de pessoas 
tenha chegado à cidade entre 

meados e final do período ro-
mano – provavelmente como 
resultado da produção agríco-
la inflacionada.

Uma explicação para o uso 
da decapitação como prática 
funerária pode ser que os es-
queletos foram de “crimino-
sos ou um tipo de pária”, em-
bora esse procedimento fosse 
um padrão durante o período 
romano, acrescentou o comu-
nicado. O cemitério abrigava 
principalmente sepultamen-

tos, pois a prática era comum 
na época, no entanto, também 
havia corpos cremados.

“A escavação é significativa 
tanto para permitir uma carac-
terização clara desta cidade ro-
mana, mas também como um 
estudo de muitos de seus ha-
bitantes”, disse Richard Bro-
wn, gerente de projeto sênior 
da Copa JV, um consórcio de 
arqueólogos que trabalha em 
nome do projeto.

“Juntamente com vários 

novos locais de assentamen-
tos romanos descobertos du-
rante as obras do HS2, ele apri-
mora e preenche o mapa da 
Buckinghamshire romana”, 
acrescentou Brown. Arqueólo-
gos do programa de escavação 
HS2 descobriram informações 
valiosas em Buckinghamshi-
re nos últimos meses, incluin-
do um conjunto de estátuas 
romanas raras e uma figura 
de madeira que pode ter dois 
mil anos.
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Referência em cirurgia 
bariátrica, o Hospital Uni-
versitário Lauro Wander-
ley (HULW-UFPB/Ebserh) 
é a única instituição pú-
blica de saúde credencia-
da pelo SUS para realizar 
esse tipo de procedimento 
no estado da Paraíba. To-
dos os meses, cerca de seis 
pacientes são beneficiados 
com o serviço, que envolve, 
além do processo operató-
rio, atendimento integral 
com equipe multidiscipli-
nar acompanhando esses 
usuários durante todo o 
período de tratamento.

As cirurgias bariátri-
cas são um diferencial na 
vida de pessoas obesas que 
não conseguem emagre-
cer por outros métodos. 
E transformam essas pes-
soas, proporcionando mui-
tas possibilidades que não 
eram possíveis antes da 
perda de peso. É o caso de 
José Antunes, de 42 anos. 
Ele chegou, há cerca de um 
ano, ao HULW pesando 
178 quilos. Fez a cirurgia 
em julho de 2021, quan-
do estava com 145 quilos. 
Conseguiu chegar aos 125, 
com muita garra. 

No caso de José Antu-
nes, que estava com qua-
dro de diabetes, rins qua-
se paralisando e perda da 
visão, a cirurgia veio em 
boa hora. O paciente só tem 
a agradecer a toda a equi-
pe do hospital-escola pela 
mudança de vida. “Me de-
diquei durante um ano e, 
nesse tempo, obtive êxito. 
Continuo sendo acompa-
nhado pelos profissionais 
do HULW e tenho muito 
a agradecer. Atendimento 
espetacular, top mesmo”, 
declarou.

Desde o início da rea-
lização das bariátricas no 
HULW, em 2008, já foram 
feitas mais de 300 cirurgias. 
O hospital atende pessoas 
de todo o Estado e, para ser 
beneficiado com o servi-
ço, é preciso que o pacien-
te seja encaminhado para 
o ambulatório de obesida-
de, que funciona no Serviço 
de Endocrinologia do Lau-
ro Wanderley.

A endocr inolog ista 
Nara Crispim, que atua no 
HULW, explica que a cirur-
gia bariátrica é um proce-
dimento cirúrgico do trato 
gastrointestinal visando ao 
tratamento da obesidade, 
com intensa perda de peso, 
de modo que seja sustenta-
da a longo prazo. A cirur-
gia proporciona também 
controle de doenças e con-
sequente melhora no qua-
dro de saúde dos pacientes.

Segundo a Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Ba-
riátrica e Metabólica, qua-
tro critérios são conside-
rados para a indicação do 
procedimento: índice de 
massa corporal (IMC), ida-
de, doenças associadas e 
tempo de doença. Também 
é obrigatória a constatação 
de “intratabilidade clínica 
da obesidade” por um mé-
dico endocrinologista.

“No entanto, existem si-
tuações em que esse tipo 
de intervenção é contrain-
dicado, entre as quais estão 
limitação intelectual sig-
nificativa, pacientes sem 
suporte familiar adequa-
do, quadro de transtorno 
psiquiátrico não controla-
do, incluindo uso contínuo 
de álcool e drogas ilícitas, e 
doenças genéticas”, exem-
plificou Nara Crispim.

Começaram ontem as 
aulas dos cursos de qua-
lificação profissional para 
os jovens que cumpriram 
medidas socioeducativas e 
estão em liberdade assisti-
da pelo Tribunal de Justi-
ça da Paraíba (TJPB). Para 
esta primeira fase foram 
disponibilizadas 80 vagas 
para cursos de mecânico 
de manutenção de veícu-
los elétricos híbridos e de 
mecânico de manutenção 
de motocicletas, com uma 
carga horária de 160 ho-
ras. As aulas serão minis-
tradas no formato híbri-
do, na unidade do Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai-PB), 
no Distrito Industrial, em 
João Pessoa.

A iniciativa é resulta-
do de uma parceria entre 
o Senai-PB, o TJPB e o Mi-
nistério Público do Traba-
lho (MPT-PB), e tem como 
objetivo garantir, por meio 
de cursos profissionalizan-
tes, a ressocialização de 
adolescentes que comete-
ram algum ato infracional.

“Buscamos, com esse 
projeto, estimular os jo-
vens ao estudo, ao traba-
lho e à profissionaliza-
ção, conforme estabelece 
o processo socioeducati-
vo, para que tenham uma 
vida adulta produtiva, dig-
na e em conformidade com 
a lei”, destacou a juíza da 2ª 
Vara da Infância e Juven-
tude da capital, Antonie-
ta Lúcia Maroja Nóbrega, 
durante visita técnica ao 
laboratório de automotiva 
do Senai-PB, realizada na 
tarde de ontem.

Ela esteve acompanha-
da do gerente executivo 
de Educação Profissional, 
Tecnologia e Inovação do 
Senai-PB, Janildo Sales, do 
presidente da Federação 
das Indústrias do Estado 
da Paraíba (Fiep), Francis-
co Gadelha, e do procu-
rador do Trabalho, Paulo 
Germano Arruda. A visita 
se deu após assinatura do 
Termo de Cooperação Téc-
nica entre o TJPB e as ins-
tituições. 

De acordo com Janildo 
Sales, além da formação 
técnica nos cursos ofere-
cidos, os alunos também 

Hospital vinculado à UFPB assegura atendimento integral com equipe multidisciplinar e acompanhamento do paciente

HULW oferece cirurgias bariátricas
pelo sus

Para ser submetido à ci-
rurgia bariátrica no HULW, 
é necessário que o paciente 
seja encaminhado por meio 
dos órgãos de regulação 
em saúde. O encaminha-
mento dever ser feito para 
o médico endocrinologista 
do hospital-escola. Após a 
consulta com o especialis-
ta, o usuário é encaminha-
do para os ambulatórios de 
nutrição e psicologia.

Antes de ser encami-
nhado ao cirurgião bariá-
trico, o indivíduo passa por 
consultas com endocrinolo-
gista, nutricionista, psicólo-
go e, caso haja necessidade, 
poderá ser encaminhado 
para outras especialidades 
médicas. A equipe de en-

fermagem oferece todo o 
suporte com orientações 
para os usuários, inclusive 
no preparo para a cirurgia. 
Existem ainda as sessões 
de fisioterapia, no caso de 
internos.

“Após a entrada do pa-
ciente no serviço de cirur-
gia bariátrica do HULW, o 
tempo que o mesmo leva 
até a cirurgia é de aproxi-
madamente um ano, desde 
que ele adira ao programa. 
Há necessidade de perda 
de 10% do peso para que te-
nhamos melhor controle de 
doenças, assim como dimi-
nuição do risco de compli-
cações cirúrgicas”, explica 
Nara Crispim. 

A equipe da cirurgia 

bariátrica é composta por 
médico endocrinologista, 
cirurgião bariátrico, cirur-
gião plástico, nutricionista, 
psicólogo e educador físico. 
“Ainda dispomos de supor-
te da odontologia, cardio-
logia, pneumologia e psi-
quiatria”, complementa a 
especialista. 

Durante a pandemia
Devido à pandemia de 

Covid-19, as cirurgias ba-
riátricas no Hospital Uni-
versitário Lauro Wander-
ley foram suspensas em 
março de 2020. “Voltamos 
com as marcações das ci-
rurgias em agosto de 2020 
e procedimentos cirúrgi-
cos em outubro de 2020, en-

tretanto com um número 
mais reduzido de proce-
dimentos cirúrgicos. Esta-
mos nos organizando para 
aumentar o número de ci-
rurgias, já que o hospital 
foi referenciado para rea-
lizar 16 cirurgias por mês”, 
detalhou a endocrinologis-
ta Nara Crispim. 

Em julho de 2021, o Mi-
nistério da Saúde classifi-
cou a cirurgia bariátrica 
como procedimento essen-
cial, devido aos riscos que 
a obesidade causa para pa-
cientes com Covid-19 e ou-
tras doenças. A recomenda-
ção integrou as Diretrizes 
de Atenção Especializada 
no Contexto da Pandemia 
de Covid-19.

Encaminhamento é feito pelo endocrinologista

Desde o início da realização das bariátricas no Hospital Universitário Lauro Wanderley, em 2008, já foram feitas mais de 300 cirurgias

Aulas dos cursos de mecânico serão ministradas no formato híbrido, na unidade do Senai-PB

Foto: Divulgação/HULW

Jovens em liberdade assistida recebem capacitação
mercado de trabalho

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Foto: Ortilo Antonio

passarão por uma capa-
citação profissional em-
preendedora. “A ideia não 
é só formá-los, mas dar-
lhes a oportunidade de 
aprenderem sobre gestão 
e empreendedorismo, ten-
do em vista as novas confi-
gurações do mercado e ca-
pacidade de se tornarem 
profissionais autônomos 

com a abertura do próprio 
negócio”, ressaltou. 

O instrutor do curso de 
mecânico de manutenção 
de veículos elétricos híbri-
dos, Matusalém Oliveira, 
destaca que o programa 
de ensino está dividido em 
conteúdos teóricos e práti-
cos que vão desde a apre-
sentação do processo pro-

dutivo até o manuseio dos 
motores dos veículos.

“Primeiro vamos abor-
dar a mecânica de auto-
móvel básica de um modo 
geral, como conteúdo in-
trodutório, e, aos poucos, 
introduzindo as questões 
voltadas à manutenção do 
carro híbrido para que eles 
adquiram essa experiên-

cia compreendendo cada 
etapa”, disse. O mesmo se 
dá com o enfoque na ma-
nutenção de motocicletas, 
cujos conteúdos serão fo-
cados na montagem e des-
montagem de motos de di-
versas cilindradas, indo 
das mais simples às mais 
potentes.

Ansioso com o início 
das aulas, o jovem Gleivi-
son Cauã, 18 anos, afirmou 
que vê no curso a chance 
de adquirir uma nova pro-
fissão e ingressar no mer-
cado de trabalho. “Esta é 
uma área que sempre gos-
tei, e agora vou ter a opor-
tunidade de aprender e me 
profissionalizar”, declarou.

Ainda segundo Janildo 
Sales, ao longo do ano, se-
rão oferecidos pelo Senai- 
PB cursos nas áreas de cos-
tura industrial em tecido 
plano, panificação, confei-
taria, entre outros. “Além 
de contribuir para a sus-
tentabilidade da indústria, 
estamos atuando como 
agente transformador da 
sociedade, oferecendo pos-
sibilidades de igualdade, 
de cidadania e de reinser-
ção social”, concluiu.

EDIÇÃO: Renata Ferreira
EDITORAÇÃO: Ednando Phillipy



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2022, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL E AO PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALAGOA NOVA - 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 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.alagoanova.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Alagoa Nova - PB, 14 de Fevereiro de 2022
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00018/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00018/2022, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE UM TERRENO MURADO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS 
NECESSIDADES DA GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MOISES MARQUES DE 
SOUSA - R$ 11.000,00.

Alcantil - PB, 07 de Fevereiro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00019/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00019/2022, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: MOISES MARQUES DE SOUSA - R$ 5.500,00.

Alcantil - PB, 07 de Fevereiro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00020/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00020/2022, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE UMA TORRE DE TV DIGITAL 
NO MUNICIPIO DE ALCANTIL–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: VALDERI JOSÉ DE MACEDO - R$ 5.500,00.

Alcantil - PB, 10 de Fevereiro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE UMA TORRE DE TV 
DIGITAL NO MUNICIPIO DE ALCANTIL–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00020/2022. DOTAÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – DESENVOLVER AS 
ATVIDADES DE INFRAESTRUTURA – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 
– 3.3.90.36.00.00. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00038/2022 - 10.02.22 - VALDERI JOSÉ DE 
MACEDO - R$ 5.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE 
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00019/2022. DOTAÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – DESENVOLVER AS ATIVIDA-
DES DE INFRAESTRUTURA – OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00.00. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil 
e: CT Nº 00030/2022 - 07.02.22 - MOISES MARQUES DE SOUSA - R$ 5.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM TERRENO MURADO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS 
NECESSIDADES DA GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00018/2022. DOTAÇÃO: SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA – DESENV. AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – 3.3.90.36.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – MAN-
TER AS ATIVIDADES DO SETRO ADMNISTRATIVO – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA FÍSICA – 3.3.90.36.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – MANTER AS ATIVIDADES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE)– – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 
– 3.3.90.36.00.00 GABINETE DO PREFEITO – MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE-
FEITO – – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – 3.3.90.36.00.00 FUNDO MUN. 
DE SAÚDE – DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA FÍSICA – 3.3.90.36.00.00. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00029/2022 - 07.02.22 
- MOISES MARQUES DE SOUSA - R$ 11.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: Contratação de pessoas 
físicas ou jurídicas para locação de veículos destinados ao Transporte Escolar e Secretaria de 
Educação; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AMIEL MESSIAS 
PORTO AIRES - R$ 74.600,00; ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO 69139164420 - R$ 34.000,00; 
CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - R$ 64.550,00; DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 
08849317492 - R$ 71.200,00; EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA - R$ 35.000,00; HELENO LI-
BERATO DA SILVA 69483019753 - R$ 39.000,00; HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA 
05262538436 - R$ 40.000,00; IRENE MARIA GONCALVES DOS SANTOS 98175998415 - R$ 
35.500,00; MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO - R$ 35.600,00; PETRONIO ANDRADE 
DINIZ 09291246425 - R$ 50.000,00; WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 - R$ 
79.980,00.

Areial - PB, 15 de Fevereiro de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de pessoas físicas ou jurídicas para locação de veículos destinados 
ao Transporte Escolar e Secretaria de Educação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial: 02040.12.361.1005.2009 
– MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02040.12.361.1005.2011 – MANUT. DO 
TRANSP.ESCOLAR – RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS 02040.12.361.1005.2012 – MANU-
TENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR /CONVENIO 02040.12.361.1005.2081 – MANUT.ENSI-
NO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 02040.12.361.1005.2072 – MANUTENÇÃO DO SALARIO 
EDUCAÇÃO 02040.12.361.1005.2083 – MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL – COMPL. VAAF 
FEB 30% NATUREZA DA DESPESA: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA FONTE: 500, 
553,570,550,540,541. VIGÊNCIA: até 15/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Areial e: CT Nº 00013/2022 - 15.02.22 - AMIEL MESSIAS PORTO AIRES - R$ 74.600,00; CT 
Nº 00014/2022 - 15.02.22 - ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO 69139164420 - R$ 34.000,00; 
CT Nº 00015/2022 - 15.02.22 - CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - R$ 64.550,00; CT Nº 
00016/2022 - 15.02.22 - DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 08849317492 - R$ 71.200,00; CT 
Nº 00017/2022 - 15.02.22 - EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA - R$ 35.000,00; CT Nº 00018/2022 
- 15.02.22 - HELENO LIBERATO DA SILVA 69483019753 - R$ 39.000,00; CT Nº 00019/2022 - 
15.02.22 - HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA 05262538436 - R$ 40.000,00; CT Nº 
00020/2022 - 15.02.22 - IRENE MARIA GONCALVES DOS SANTOS 98175998415 - R$ 35.500,00; 
CT Nº 00021/2022 - 15.02.22 - MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO - R$ 35.600,00; CT 
Nº 00022/2022 - 15.02.22 - PETRONIO ANDRADE DINIZ 09291246425 - R$ 50.000,00; CT Nº 
00023/2022 - 15.02.22 - WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 - R$ 79.980,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE 
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDI-
TAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a 
execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana 
e: CT Nº 00201/2021 - J F Soares & Cia Ltda - CNPJ: 24.220.972/0002-30 - 1º Aditivo - prorroga o 
prazo por mais 60 dias. ASSINATURA: 01.02.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE 
RECARGA DE GÁS (GLP), VASILHAME E ÁGUA MINERAL DESTINADA AS DIVERSAS SECRE-
TARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2022. 
DOTAÇÃO: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2009.2009 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
94.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1001.2023 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 111.000000 RECURSOS 
ORDINÁRIOS 212.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.1001.2144 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – QSE 120.000000 TRANSFRENCIA DO SALÁRIO 
EDUCAÇÃO 297.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02.05 SECRETARIA DE ESPORTE E 
TURISMO 27.812.2009.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE 
E TURISMO 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 367.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
02.06 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.2010.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE-
CRETARIA DE CULTURA 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 436.3.3.90.30.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 02.08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTE 15.451.2012.2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA 001.000000 
RECURSOS ORDINÁRIOS 734.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02.10 SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.2014.2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
917.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
DE BELEM 08.244.1013.1147 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE-
CIMENTO DE VINCULO – SCFV 311.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO 
NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS 778.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
08.244.1013.3204 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 311.000000 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – DNAS 
887.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.1014.2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA – PAIF 311.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO 
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS 820.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CON-
SUMO 08.244.1014.2150 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE 
ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS 311.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO 
NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS 855.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
08.244.2011.2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL – FMAS 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 788.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSU-
MO 08.244.2011.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 001.000000 
RECURSOS ORDINÁRIOS 805.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2013.2115 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IGD–PBF 311.000000 TRANSFERNCIA DE 
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS 840.3.3.90.30.00 MA-
TERIAL DE CONSUMO 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.1008.2065 
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE – APS 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO 
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 483.3.3.90.30.00 
MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-
DE DE BELEM 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 
– SAUDE 565.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2141 MANUTENÇÃO DA 
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA – ESF 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 593.3.3.90.30.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 10.302.1007.2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL – 
CAPS 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 
513.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.1007.2159 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO 
MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA – SAMU 192 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 615.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 
DO GOVERNO FEDERAL 616.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT 
Nº 00045/2022 - 10.02.22 - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA - R$ 51.680,00; CT Nº 
00046/2022 - 10.02.22 - TK DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 313.532,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: 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; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 6.120,00; GUSTAVO 
OLIVEIRA GUEDES SOARES - R$ 16.530,00; NEVALTO DE SOUSA PEREIRA – ME - R$ 71.505,00.

Belém - PB, 14 de Fevereiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO PELA ABC 
FARMA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM–PB, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00059/2021. DOTAÇÃO: 02.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.1008.2065 
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE – APS 0040.3.3.90.32.00.1.214.0000 MATE-
RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA – BLOCO CUSTEIO 10.303.1008.2078 
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA 0098.3.3.90.32.00.1.001.0000 MATERIAL, BEM OU SER-
VIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA – RECURSOS ORDINÁRIOS 0099.3.3.90.32.00.1.213.0000 
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA – GOVERNO ESTADUAL 
0100.3.3.90.32.00.1.214.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 
– GOVERNO FEDERAL 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE BELEM 0122.3.3.90.32.00.1.001.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUÍTA – RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00047/2022 - 14.02.22 – RO-
BERTA KELEN LOPES DA COSTA E LOPES- R$ 225.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
No Aviso de Licitação da Tomada de Preços Nº 00001/2022, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-

SA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO (SEPLAH) NA CIDADE DE CABEDELO/PB, publicado 
no Diário Oficial do Estado e Jornal A União, na edição do dia 12 de Fevereiro do corrente ano, 
nas páginas 26 e 25, respectivamente, com relação à data de abertura do certame, onde se lê “às 
09:00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2022”, leia-se “às 09:00 horas do dia 04 de Março de 2022”.

Telefone: (083) 3250-3120. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 14 de Fevereiro de 2022

RAMON SORRENTINO BATISTA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS PB, através da CPL, torna público para conheci-

mento de quem possa interessar que no dia 03/03/2022, às 09h30min, na sala da CPL do município 
de Cabaceiras, fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 3/2022, TIPO MENOR 
PREÇO POR VALOR GLOBAL, com a finalidade de efetuar a: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 
CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA 
INFÂNCIA. As empresas interessadas poderão adquirir o Edital impresso mediante o pagamento 
de uma taxa de emolumentos no valor de R$ 20,00 (vinte reais), referente ao custo da reprografia, 
que deverá ser efetuada através de guia própria emitida pelo setor de licitações e recolhida na 
tesouraria da prefeitura ou poderá ser solicitado na íntegra e gratuitamente através do telefone 
(83) 3356-1117, através do portal do TCE/ PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO 
– Mural de Licitações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 
09h00min às 12h00min (horário local).

Cabaceiras PB, 14 de fevereiro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE FILHO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS PB, através da CPL, torna público para conheci-

mento de quem possa interessar que no dia 03/03/2022, às 14h00min, na sala da CPL do município 
de Cabaceiras, fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 4/2022, TIPO MENOR 
PREÇO POR VALOR GLOBAL, com a finalidade de efetuar a: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS 
VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB. As empresas interessadas poderão adquirir o 
Edital impresso mediante o pagamento de uma taxa de emolumentos no valor de R$ 20,00 (vinte 
reais), referente ao custo da reprografia, que deverá ser efetuada através de guia própria emitida 
pelo setor de licitações e recolhida na tesouraria da prefeitura ou poderá ser solicitado na íntegra e 
gratuitamente através do telefone (83) 3356-1117, através do portal do TCE/ PB https://portal.tce.
pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: 
cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00min às 12h00min (horário local).

Cabaceiras PB, 14 de fevereiro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE FILHO

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.064/2021

TOMADA DE PREÇO 001/2022
Onde -se -lê: às 10:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2022
Leia- se-corretamente: às 09:00 horas do dia 18 de fevereiro de 2022
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, 14 de fevereiro de 2022

Chardes Deyvith de Almeida Lopes
Pregoeiro Oficial/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE  CAMPINA GRANDE

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: Contratação de 
empresa para fornecimento de forma parcelada de Tinta Viária (A base de água conforme termo de 
referência e especificações); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CHEVROMAIS – Comercio De Pecas, Acessórios e Lubrificantes Ltda - R$ 7.938,00; J F da Silva 
Comercio & Serviços - R$ 237.000,00; Porto Sinalização Eireli - R$ 240.000,00.

Campina Grande - PB, 14 de Fevereiro de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022

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

da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 horas do dia 
04 de março de 2022, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Empreitada 
por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
INSTALAÇÃO DE REDE DE PONTOS DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO, AR-COMPRIMIDO 
MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO), INCLUINDO MÃO DE-OBRA E MATERIAL, NA UPA DR. 
ADHEMAR DANTAS (DINAMÉRICA). O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, 
Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), 
ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 14 de fevereiro de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022

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

da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 horas do dia 
07 de março de 2022, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Empreitada 
por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
INSTALAÇÃO DE REDE DE PONTOS DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO, AR-COMPRIMIDO 
MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO), INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E MATERIAL, NO ISEA - INSTITUTO 
DE SAÚDE ELPÍDIO DE ALMEIDA. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, 
Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), 
ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 14 de fevereiro de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022

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

da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 horas do dia 
08 de março de 2022, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Empreitada 
por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
INSTALAÇÃO DE REDE DE PONTOS DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO, AR-COMPRIMIDO 
MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO), INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL, NO HOSPITAL MUNI-
CIPAL PEDRO I. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Cam-
pina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos 
e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 14 de fevereiro de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00001/2022, para o dia 03 de Março de 2022 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 03 de Março de 2022 às 09:05 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Ca-
raúbas - PB. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Site: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/.

Caraúbas - PB, 14 de Fevereiro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 10002/2022, para o dia 03 de Março de 2022 às 13:30 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 03 de Março de 2022 às 13:35 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
7:30 as 11:30 horas dos dias úteis, na Rua Expedicionário Luiz Tenório Leão, 699 - Centro - Ca-
raúbas - PB. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Site: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/.

Caraúbas - PB, 14 de Fevereiro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições 
Parceladas de Peças Automotivas destinadas a manutenções corretivas e preventivas de veículos 
e máquinas, pertencentes a esta Edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde exercício 2022. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 07 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas 
do dia 07 de Março 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) 3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com. 
Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Casserengue - PB, 14 de Fevereiro de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições 
Parceladas de Pneus, Câmara Ar e Protetor, (novos) não recondicionado, para suprir as necessi-
dades da Frota de Veículos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade e ao Fundo 
Municipal de Saúde exercício 2022. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 07 de Março 
de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 07 de Março 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) 
3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Casserengue - PB, 14 de Fevereiro de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E:
ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponente(s) vencedor (es):

- CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI - CNPJ: 18.578.731/0001-84 Valor - R$: 206.860,56
Publique-se e cumpra-se.

Conceição - PB, 14 de Fevereiro de 2022.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00001/2022, que 

objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMEN-
TAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es):

- CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI - CNPJ: 18.578.731/0001-84 VALOR: R$ 206.860,56 
Publique-se e cumpra-se.

Conceição - PB, 14 de fevereiro de 2022.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

dovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de cestas 
básicas. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 07 de Março de 2022. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 
as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 11 de Fevereiro de 2022
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, às 08:30 horas do dia 07 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONGO/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 10.024/19; 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) 3359–1100. E-mail: licitacao@congo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Congo - PB, 14 de Fevereiro de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
NOTIFICAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES VERBAIS

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022
A Prefeitura Municipal de Coremas-PB, vem através de seu Pregoeiro tornar público que está 

notificando os licitantes interessados para continuação da Sessão Pública do Pregão Presencial Nº 
006/2022 (início da sessão às 08h:00min) marcada para acontecer no dia 21 de fevereiro de 2022, 
na Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, CEP: 58770-000, Coremas-PB (Auditório do Centro de 
Cultura Shaolin), onde tem como objeto a contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços 
parcelado, em forma de locação de veículo mensal para atender a demanda da Secretaria de Saúde/
Fundo Municipal de Saúde de Coremas-PB. 

Coremas-PB, 14 de fevereiro de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
NOTIFICAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES VERBAIS

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
A Prefeitura Municipal de Coremas-PB, vem através de seu Pregoeiro tornar público que está 

notificando os licitantes interessados para continuação da Sessão Pública do Pregão Presencial Nº 
007/2022 (início da sessão às 14h:00min), todas marcadas para acontecerem no dia 21 de fevereiro 
de 2022, na Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, CEP: 58770-000, Coremas-PB (Auditório do 
Centro de Cultura Shaolin), onde tem como objeto a contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar serviços parcelado, em forma de locação de veículo mensal para atender a demanda da 
Secretaria de Educação de Coremas-PB.

Coremas-PB, 14 de fevereiro de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO
E VALOR AO CONTRATO Nº 201/2021

Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: José Maxi-
miano da Silva Neto-ME, CNPJ: 42.741.027/0001-85. Considerando, o que a vigência do contrato 
vai até 11/02/2022 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que poderá ser alterado; 
Considerando, o serviço objeto da avença, ora aditado, assim por conta dos serviços contratados ser 
considerado de natureza continuada. Desta forma fica prorrogada a vigencia do presente contrato 
até 12/08/2022 (fundamentado na cláusula quarta) e por consequencia o valor total aditivado será 
de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), pelos os 48 (quarenta e oito plantões de 08h:00 cada 
ao custo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada plantão. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da 
Silva (Prefeito) e o Sr. José Maximiano da Silva Neto (Pela contratada). 

Coremas-PB, 01 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR

AO CONTRATO Nº 202/2021
Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: José Maxi-

miano da Silva Neto-ME, CNPJ: 42.741.027/0001-85. Considerando, o que a vigência do contrato 
vai até 11/02/2022 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que poderá ser alterado; 
Considerando, o serviço objeto da avença, ora aditado, assim por conta dos serviços contratados 
ser considerado de natureza continuada. Desta forma fica prorrogada a vigência do presente con-
trato até 12/08/2022 (fundamentado na cláusula quarta) e por consequência o valor total aditivado 
será de R$ 72.000,00 (setenta dois mil reais), pelos os 06 (seis) meses ao custo de R$ 12.000,00 
(doze mil reais) cada mês. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram 
modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. José 
Maximiano da Silva Neto (Pela contratada). 

Coremas-PB, 01 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO
E VALOR AO CONTRATO Nº 204/2021

Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: HN Serviços 
Medicos Ltda-ME, CNPJ: 42.649.580/0001-92. Considerando, o que a vigência do contrato vai até 
11/02/2022 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que poderá ser alterado; Con-
siderando, o serviço objeto da avença, ora aditado, assim por conta dos serviços contratados ser 
considerado de natureza continuada. Desta forma fica prorrogada a vigência do presente contrato 
até 12/08/2022 (fundamentado na cláusula quarta) e por consequência o valor total aditivado será 
de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), pelos os 72 (setenta e dois) plantões ao custo de R$ 
1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais) cada plantão de 06h:00 cada. Ficam ratificadas todas 
as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: 
Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. José Paulo Gomes (Pela contratada). 

Coremas-PB, 01 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO
E VALOR AO CONTRATO Nº 205/2021

Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: HN Serviços 
Medicos Ltda-ME, CNPJ: 42.649.580/0001-92. Considerando, o que a vigência do contrato vai 
até 11/02/2022 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que poderá ser alterado; 
Considerando, o serviço objeto da avença, ora aditado, assim por conta dos serviços contratados 
ser considerado de natureza continuada. Desta forma fica prorrogada a vigência do presente con-
trato até 12/08/2022 (fundamentado na cláusula quarta) e por consequência o valor total aditivado 
será de R$ 72.000,00 (setenta dois mil reais), pelos os 06 (seis) meses ao custo de R$ 12.000,00 
(doze mil reais) cada mês. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram 
modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. José 
Paulo Gomes (Pela contratada). 

Coremas-PB, 01 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO
E VALOR AO CONTRATO Nº 208/2021

Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Danilo Ferreiro 
de Sousa-ME, CNPJ: 42.625.539/0001-86.. Considerando, o que a vigência do contrato vai até 
11/02/2022 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que poderá ser alterado; Con-
siderando, o serviço objeto da avença, ora aditado, assim por conta dos serviços contratados ser 
considerado de natureza continuada. Desta forma fica prorrogada a vigência do presente contrato 
até 12/08/2022 (fundamentado na cláusula quarta) e por consequência o valor total aditivado será 
de R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais), pelos os 84 (oitenta e quatro) 
plantões ao custo de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) cada plantão. Ficam ratificadas todas 
as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: 
Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. Danilo Ferreiro de Sousa (Pela contratada). 

Coremas-PB, 01 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
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 ADVINDOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS 
DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. Os interessados deverão 
apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 08:30 horas do dia 
08 de Março de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Avenida Manoel José das Neves, 
42 - Centro - Coxixola - 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 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 14 de Fevereiro de 2022
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, por meio do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE 
MOTOENSILADEIRA. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 03 de Março de 2022. Início 
da fase de lances: 08:05 horas do dia 03 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: 
http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coxixola - PB, 14 de Fevereiro de 2022
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 25 
de Fevereiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Con-
tratação de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios novos e genuínos/
similar, por percentual de desconto oferecido das linhas, VOLKSWAGEM, VOLARE, FORD, ETC, 
para os veículos leves e pesados, além das máquinas pesadas, movidos a gasolina/álcool, diesel 
e diesel S10, de propriedade da Prefeitura Municipal de CUITÉ DE MAMANGUAPE e FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com. Edital: www.cuitedemamanguape.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br.

Cuité de Mamanguape - PB, 14 de Fevereiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 16:00 horas do dia 25 de 
Fevereiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições 
parceladas de Materiais de Construção (Madeireira) para melhor atender as necessidades da Ad-
ministração Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com. Edital: www.cuitedemamanguape.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br.

Cuité de Mamanguape - PB, 14 de Fevereiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2022, que objetiva: 
Aquisições de Refeições diversos tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, 
por ocasiões de participações em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, como também 
para autoridades eventualmente a serviços do Município, ambas autorizadas pela PMI e Fundo 
Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: ANDERSON ROMEIRO DA SILVA 10825984459 - R$ 51.000,00; CELIA SEVERINA DOS 
SANTOS 05139786400 - R$ 129.200,00; JOSE GOMES DA SILVA 00144144492 - R$ 51.000,00; 
SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS 10337391700 - R$ 142.800,00; WAGNER SOUZA LIMA 
05786456455 - R$ 34.000,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 10 de Fevereiro de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
Aquisições de Refeições diversos tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, 
por ocasiões de participações em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, como também 
para autoridades eventualmente a serviços do Município, ambas autorizadas pela PMI e Fundo 
Municipal de Saúde; DESIGNO os servidores Jairo Santos do Prado, Secretário, como Gestor; e 
Maria Rosemary Farias Lima, Controle Interno, para Fiscal, dos contratos decorrentes da Chamada 
Pública nº 00002/2022, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos 
contratos, respectivamente.

Cuité de Mamanguape - PB, 10 de Fevereiro de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva: Aqui-
sição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GISELE MÁXIMO DIAS DOS SANTOS - R$ 
16.139,76; JOSÉ DE SOUZA SILVA - R$ 11.156,64; JOSÉ MANOEL DE SALES - R$ 4.003,72; LUIZ 
GONZAGA CHAVES - R$ 3.229,60; MARIA DA PENHA DOS SANTOS - R$ 9.338,20; RONALDO 
PEREIRA DA COSTA - R$ 13.887,84.

Cuité de Mamanguape - PB, 14 de Fevereiro de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 08:00 horas do dia 28 de 
Fevereiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÕES 
PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDA-
DES DA DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 13:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@
gmail.com. Edital: www.cuitedemamanguape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Cuité de Mamanguape - PB, 14 de Fevereiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 16:00 horas do dia 28 de 
Fevereiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições 
parceladas de tintas e materiais de pintura em geral para melhor atendimento das Secretarias 
Municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Te-
lefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com. Edital: www.cuitedemamanguape.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br.

Cuité de Mamanguape - PB, 14 de Fevereiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para executar a obra de Construção de 

Escola com 3 (três) salas no Sítio São Luiz, Zona Rural deste Município. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 
Valor: R$ 398.485,27. 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, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona 
Ines - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33771025. E-mail: 
licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 14 de Fevereiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
 ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTIANDO AO SAMU DESTE MU-
NICIPIO; ADJUDICO o seu objeto a: CIR??RGICA IBIPOR?? EIRELI - R$ 25.589,00; CIRURGICA 
SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 5.140,00; LEISTUNG EQUIPAMENTOS 
LTDA - R$ 33.200,00.

Esperança - PB, 11 de Fevereiro de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTIANDO AO SAMU DESTE MUNICIPIO; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIR??RGICA IBIPOR?? EIRELI - R$ 
25.589,00; CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 5.140,00; LEISTUNG 
EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 33.200,00.

Esperança - PB, 11 de Fevereiro de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTIANDO AO SAMU DESTE MU-
NICIPIO; ADJUDICO o seu objeto a: CIR??RGICA IBIPOR?? EIRELI - R$ 25.589,00; CIRURGICA 
SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 5.140,00; LEISTUNG EQUIPAMENTOS 
LTDA - R$ 33.200,00.

Esperança - PB, 11 de Fevereiro de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00003/2022
Aos 11 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Lírio 
Verde - Esperança - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de 
Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10024, de 28 de Outubro de 2019; Decreto Municipal nº 
1.907, de 15 de Maio de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 
Eletrônico nº 00003/2022 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTIANDO AO SAMU DESTE MUNICIPIO; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: CIR??RGICA IBIPOR?? EIRELI
CNPJ: 23.178.900/0001-29
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1

Cardioversor, Equipamento pre-
parado para uma variedade de 
situações e ambientes. Podendo 
ser utilizado como desfibrilador, 
DEA, monitor e eletrocardiógrafo, 
além do modo Sync para realizar 
cardioversão sincronizada. Estas 
funções tornam o MRx o equipa-
mento perfeito para transporte de 
pacientes críticos e situações de 
emergência. Com sua tela de 8,4- 
colorida (a maior da categoria). Os 
cabos de ECG, manguitos de PNI, 
sensores de SpO2 , sensores de 
temperatura e de pressão invasiva 
e os filtros de CO2.** Capacidades 
de monitoração - Monitoração 
através das pás de desfibrilação 
- Monitoração de ECG através de 
cabos de 3 ou 5 vias - Detecção 
básica de arritmia, ST/AR - Mar-
capasso externo não–invasivo* 
- FAST–SpO2 (tecnologia de 
supressão de interferências)* - 
Pressão sanguínea não–invasiva 
(PNI)* - Capnografia Microstream 
(etCO2 )* - Pressão sanguínea 
invasiva (PI, 2 canais)* - Tempera-
tura (I canal)* - ECG 12 derivações 
em tempo real* - Transferência das 
12 derivações de ECG* - Conexão 
com a central de informações 
IntelliVue* - Q–CPR, orientação 
e feedback de RCP em tempo 
real* Características - Ajuste de 
tamanho da curva de ECG e 
autoganho - Levantamento de 
dados e sumário de eventos (até 
12h) - Impressora 50 mm e op-
cionalmente 75 mm - Volume de 
QRS ajustável, mensagem de voz 
e alertas - Módulo de energia CA - 
Módulo de energia CC - Indicador 
de bom funcionamento - Modo de 
configuração - Modo de diagnós-
tico - Suporte para maca - Pás 
de desfibrilação com indicador de 
contato (PCI) e pás pediátricas 
embutidas. - Tecnologia SMART 
Biphasic de baixa energia Baterias 
Duas baterias recarregáveis de 
lítio íon (segunda bateria vendida 
opcionalmente), oferecem até 
10 horas de monitoração, mais 
do que qualquer outro monitor/
desfibrilador. As baterias podem 
ser carregadas até sua capacidade 
máxima em apenas 3 horas.

N IHON 
K O H -
D E N 
C O R -
P O R A -
TION

U N I -
D A -
DE

1 25.589,00 25.589,00

TOTAL 25.589,00

VENCEDOR: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CNPJ: 07.626.776/0001-60
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

3

Bomba de infusão, Prossuindo 
Tecla de acesso rápido à visu-
alização gráfica do andamento 
da infusão.Tecla para edição 
dos parâmetros programados.
Permite visualização do nome da 
droga que está sendo infundida 
(até 50 drogas).Visualização do 
andamento da infusão através do 
conjunto de led coloridos. Fluxo 
de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h, 
com incrementos de 0,1 ml, em 
modo micro gotas e, de 1 a 1.500 
ml/h em modo macro gotas, com 
incrementos de 1 ml/h.Tempo de 
infusão de 1 minuto a 168 horas, 
com incrementos de 1 minuto. 
Limites de volume a ser progra-
mado: em modo macrogotas de 
1 a 9.999 ml, com incrementos de 
1 ml. No modo microgota de 0,1 a 
999,9 ml, com incrementos de 0,1 
ml. Permite a alteração de veloci-
dade de infusão sem interrupção 
do fluxo do medicamento.Possui 
biblioteca de medicamento com 
capacidade de mais de 100 no-
mes, configurável de acordo com a 
necessidade do usuário. Registra 
o volume infundido com possi-
bilidade de zerar o valor. Possui 
função de KVO a 3 ml/h (ajustável 
de 1 a 20 ml/h), ou o menor fluxo 
programado. Apresentando equipo 
com entrada universal

H A W K 
M E D  / 
S H E N -
Z H E N 
H A W K 
M E D I -
CAL

U N I -
D A -
DE

1 5.140,00 5.140,00

TOTAL 5.140,00

VENCEDOR: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.187.384/0001-54
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P. UNIT. P.T OTAL

2

VENTILADOR PULMONAR 1. 
Equipamento destinado a ventilar 
pacientes adulto e pediátrico; 
Ventilação com compensação de 
fugas e de complacência; Deverá 
possuir nebulizador; Geração de ar 
comprimido tipo: turbina, sistema 
de pistão ou venture ou alimen-
tação via rede de alta pressão; 
Ventilação controlada acionada 
automática em caso de apnéia 
(back up); Equipamento com moni-
tor gráfico/numérico, colorido, tipo 
LCD, para monitoração de gráficos 
e parâmetros; Apresentação de, 
no mínimo, 02 curvas gráficas 
simultâneas no monitor; Saída 
serial RS 232. Controles/Moni-
toração: Modos para ventilação: 
Assistido/Controlado (PCV, VCV), 
SIMV, CPAP, Pressão Suporte; 
Volume corrente: 100 a 2000 ml; 
Freqüência Respiratória: 4 a 60 
resp/min; PEEP / CPAP: 0 - 35 
cmH2O; Tempo inspiratório: 0,3 a 
3 seg; Pressão inspiratória: 5 – 60 
cm H2O; Pressão de suporte: 2 
a 35 cmH2O; Pausa inspiratória; 
Relação I:E; Sensibilidade - dis-
paro por fluxo e/ou pressão com 
faixa de 2,0 a 5,0 L/min; / –1 a -10 
cmH2O, respectivamente; Tempo 
de apnéia; Ciclo Manual; Disposi-
tivo para reset manual temporário 
de alarmes sonoros: Tempo máxi-
mo de 120 seg. (Determinação da 
NBR 13763).

L e i s -
t u n g /
Leistung 
Equipa-
mentos 
Ltda

U N I -
D A -
DE

1 33.200,00 33.200,00

TOTAL 33.200,00
 
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 Esperança 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 Eletrônico 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 Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico nº 00003/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00003/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- CIR??RGICA IBIPOR?? EIRELI.
23.178.900/0001-29 
Valor: R$ 25.589,00
- CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI.
07.626.776/0001-60 
Valor: R$ 5.140,00
- LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.
04.187.384/0001-54 
Valor: R$ 33.200,00
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 11 de Fevereiro de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00003/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 17.284,10.

Gado Bravo - PB, 11 de Fevereiro de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.003 
– SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04 122 2001 2003 – Coordenar e Manter as Ativida-
des Administrativas – 02.004 – SECRETARIA DE FINANÇAS – 04 123 2001 2005 –manter as 
Atividades Financeiras – 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 1005 2009 – Manter 
as – Atividades do FUNDEB 40% – 12 361 1005 2010 – Manter as Atividades do Ensino Funda-
mental – 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 – 02.010 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 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 – Manutenção das 
Atividades de Vigilância em Saúde – 08.008 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 244 
1008 2033 – Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social–RP – 08 244 1008 
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 (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: 33.90.30.99 
– Outros Materiais de Consumo. VIGÊNCIA: até 12/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 01401/2022 - 11.02.22 - ANDERTON CAVALCANTE 
SOUTO - R$ 17.284,10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: Registro de preços para 
Aquisições de Refeições diversos tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, 
por ocasiões de participações em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, como também 
para Autoridades eventualmente a serviços do Município, ambas autorizadas pela PMG, pelo pe-
ríodo enquanto durar os quantitativos ou até dezembro de 2022.; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: Aquisições de motocicletas 
de 160 Cilindradas ou superior par a STTRANS.; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00006/2022. OBJETO: Aquisições de motocicletas de 160 
Cilindradas ou superior par a STTRANS. ABERTURA: 19/01/2022 as 10:00 horas. JUSTIFICATIVA: 
Licitação Revogada. DATA: 03/02/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de fardamentos para atender a necessidade de servidores da secretaria 
de meio ambiente– SUMASA e Infraestrutura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00117/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento 
vigente 2021 – 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00011/2022 
- 10.01.22 - AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 4.662,00; CT Nº 00012/2021 - 10.01.22 - 
JOAO MARTINHO DA SILVA - R$ 4.546,80; CT Nº 00013/2022 - 10.01.22 - LEAO COMERCIO DE 
MULTI UTILIDADES LTDA - R$ 26.299,20; CT Nº 00014/2022 - 10.01.22 - REGIS UNIFORMES E 
COMERCIO EIRELLI - R$ 1.976,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00004/2022. OBJETO: Registro de preços para Aquisições 

de Refeições diversos tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, por ocasiões 
de participações em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, como também para Autoridades 
eventualmente a serviços do Município, ambas autorizadas pela PMG, pelo período enquanto durar 
os quantitativos ou até dezembro de 2022. ABERTURA: 18/01/2022 as 14:00 horas. JUSTIFICATIVA: 
Licitação Revogada. DATA: 03/02/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
SÉTIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO.

OITAVO ADITIVO AO CONTRATO
REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2018.
OBJETO: Prorrogação por mais 06 (seis) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 374/2018 datado de 18/06/2018 e com término de vigência em 18/12/2018, 
ao Primeiro Aditivo com vigência até 19/06/2019, ao Segundo Aditivo com vigência até 20/12/2019, 
ao Terceiro Aditivo com vigência até 21/06/2020 e ao Quarto Aditivo de Prazo com vigência até 
22/12/2020, e ao quinto aditivo com vigência até 21/06/2021 e ao sexto aditivo com vigência até 
22/12/2021  celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo 
pertinente para Construção de Praça com Quadra Poliesportiva, conforme Contrato de Repasse 
nº 1030.610-69/2016.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: AGUIAR E AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME – CNPJ: 23.587.584/0001-49- 
DANILO SITÔNIO DE AGUIAR

JUSTIFICATIVA: Conforme justificativa técnica no processo
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 21/12/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 23/06/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
REF: CONCORRÊNCIA 05.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de 

vigência do Termo de Contrato de nº 01/2018 datado de 02/01/2018 e com término de 
vigência em 02/01/2019 e ao segundo Aditivo de Prazo com vigência até 04/01/2021, e 
ao Terceiro Aditivo de Prazo com vigência até 05/01/2022 celebrado inicialmente entre as 
partes, objetivando a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA 
JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRÃO, DE ACORDO 
COM O PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTÉRIO DO 
ESPORTE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO 
ESPORTE/CEF/PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, conforme Contrato de Repasse 
nº 1006718-56/2013-ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: AGUIAR E AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 23.587.584/0001-49 - DANILO 
SITÔNIO DE AGUIAR

JUSTIFICATIVA: Em decorrência de atrasos na execução da obra devido ao atraso do repasse de 
recursos do governo federal, ficou prejudicada a sua conclusão no prazo inicialmente estabelecido.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 05/01/2023 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Aquisição de 
combustiveis para abastecimento na cidade de Ibiara, destinados aos veículos pertencentes ao 
município, aos locados, à disposição e aos que prestam serviços, destinado a todas as secretarias 
do município para o exercício do ano de 2022; ADJUDICO o seu objeto a: POSTO PARAISO 
LTDA - R$ 1.225.050,00.

Ibiara - PB, 14 de Fevereiro de 2022
LETÍCIA HELEN MARQUES RODRIGUES 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Aquisição de combustíveis 
para abastecimento na cidade de Ibiara, destinados aos veículos pertencentes ao município, aos 
locados, à disposição e aos que prestam serviços, destinado a todas as secretarias do município 
para o exercício do ano de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: POSTO PARAISO LTDA - R$ 1.225.050,00.

Ibiara - PB, 14 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito Constitucional

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00001/2022 - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa WASHINGTON VITORINO SO-
CIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ 27.069.433/0001-50, com escritório 
na Rua Padre Manoel Otaviano,  80, na Cidade de Ibiara – PB, para contratação de escritório 
especializados em assessoramento e consultoria em administração pública à Câmara Municipal 
de Ibiara, mesa diretora, comissões, contabilidade, procedimentos licitatórios e representação da 
casa em processos judiciais e extrajudiciais, sem a necessidade de desempenho de atividades 
presenciais na casa, com o valor mensal  de  R$ 3.996,50 (três mil, novecentos e noventa e seis 
reais e cinquenta centavos) e valor global de R$ 43.961,50 (quarenta e três mil, novecentos e 
sessenta e um reais e cinquenta centavos).

Ibiara – PB,  07 de fevereiro de 2022.
FRANCISCO F. DE CARVALHO

Vereador-Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00001/2022 - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa WASHINGTON VITORINO SO-
CIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ 27.069.433/0001-50, com escritório 
na Rua Padre Manoel Otaviano,  80, na Cidade de Ibiara – PB, para contratação de escritório 
especializados em assessoramento e consultoria em administração pública à Câmara Municipal 
de Ibiara, mesa diretora, comissões, contabilidade, procedimentos licitatórios e representação da 
casa em processos judiciais e extrajudiciais, sem a necessidade de desempenho de atividades 
presenciais na casa, com o valor mensal  de  R$ 3.996,50 (três mil, novecentos e noventa e seis 
reais e cinquenta centavos) e valor global de R$ 43.961,50 (quarenta e três mil, novecentos e 
sessenta e um reais e cinquenta centavos).  

Ibiara – PB,  07 de fevereiro de 2022.
FRANCISCO F. DE CARVALHO

Vereador-Presidente

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 15 de fevereiro de 2022   27Publicidades



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno da Casa. 

RESOLVE:
RATIFICAR, a Inexigibilidade nº 00002/2022, por razões de interesse público, OBJETO: Contra-

tação de serviços especializados de assessoria e consultoria a Comissão Permanente de Licitação, 
Pregoeiro e Equipe de apoio nos processos licitatórios e contratos em geral, buscar informações e 
consultas junto ao TCE, demais órgãos de interesse da administração, como também a verificação 
mais detalhada na contratação por contratos diretos e por excepcional interesse público da Câmara 
Municipal de Ibiara -PB, em favor do escritório: JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA 
EIRELI – ME, CNPJ sob o nº 27.452.966/0001-16, em consequência fica convocado a assinar o 
contrato nos termos do art. 64, caput, da lei n 8.666/93, sob as penalidades da lei.

VALOR MENSAL: R$ 3.000,00 (três mil reais).
VALOR GLOBAL: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais)
.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos dos Artigos 25, II da Lei 8.666/93.
Ratifico o presente processo nos termos da lei
Publique-se. Cientifique-se.
                  Ibiara - PB, 07 de fevereiro de 2022.

FRANCISCO FRANCINIR DE CARVALHO
Vereador-Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00001/2022
 O Presidente da Câmara Municipal de Ibiara – PB, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno da Casa, resolve:
RATIFICAR, a Inexigibilidade nº 00001/2022, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE ESCRI-

TÓRIO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA À CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA, MESA DIRETORA, COMISSÕES, CONTABILIDADE, 
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E REPRESENTAÇÃO DA CASA EM PROCESSOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS, SEM A NECESSIDADE DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS NA 
CASA, por razões de interesse público, nos termos do art. 13, incisos II, III e V, cumulado com o art. 
25, inciso II, todos da Lei 8.666/93 c/c art. 3º-A da Lei 8.906/94, com a fornecedora WASHINGTON 
VITORINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ 27.069.433/0001-50, sob 
o valor mensal de R$ 3.996,50 (três mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) e 
R$ 43.961,50 (quarenta e três mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) global, 
em consequência fica o mesmo convocado a assinar termo contratual nos termos do art. 64, caput, 
da lei nº 8.666/93, sob as penalidades legais.

Publique-se.
Ibiara - PB, 07 de fevereiro de 2022.

FRANCISCO FRANCINIR DE CARVALHO
Vereador-Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE  IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo  Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2021, em 01.04.2021.
PARTES:  Câmara Municipal de Ibiara e o Sr. FRANCISCO FLADIMI MANGUEIRA DE FI-

GUEIREDO.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa ou pessoa física para locação de um veiculo 

para ficar a disposição do gabinete da presidência da Câmara Municipal de Ibiara - PB.  
OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Ibiara-PB, 04 de Fevereiro de 2022
Francisco Francinir de Carvalho

Vereador Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE  IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº  00002/2021, em 09.03.2021.
PARTES: Câmara Municipal de Ibiara e a empresa VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E 

EMPRESARIAL LTDA
OBJETO CONTRATUAL: Contratação dos serviços técnicos contábeis especializados em as-

sessoria, elaboração de relatórios contábeis e de gestão fiscal, realização de controle de índices, 
elaboração de prestação de contas diária, mensal e anual e envio de informações junto ao TCE-PB.

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

Ibiara-PB, 01 de Fevereiro de 2022
Francisco Francinir de Carvalho

 Vereador Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DO CONTRATO

Processo: Inexigibilidade nº 00002/2022. 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Ibiara
CONTRATADA: JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELI – ME, CNPJ sob 

o nº 27.452.966/0001-16.
OBJETO: Contratação de serviços especializados de assessoria e consultoria a Comissão 

Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de apoio nos processos licitatórios e contratos em 
geral, buscar informações e consultas junto ao TCE, demais órgãos de interesse da administração, 
como também a verificação mais detalhada na contratação por contratos diretos e por excepcional 
interesse público da Câmara Municipal de Ibiara-PB. 

VALOR MENSAL: R$ 3.000,00 (três mil reais).
VALOR GLOBAL: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Ibiara - PB, 08 de fevereiro de 2022.
FRANCISCO FRANCINIR DE CARVALHO

Vereador-Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO: INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2022
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA - PB
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO 

E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA À CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA, MESA 
DIRETORA, COMISSÕES, CONTABILIDADE, PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E REPRESEN-
TAÇÃO DA CASA EM PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, SEM A NECESSIDADE DE 
DESEMPENHO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS NA CASA.

 CONTRATADA: WASHINGTON VITORINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
- VALOR MENSAL: R$ 3.996,50 (três mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
- VALOR GLOBAL: R$ 43.961,50 (quarenta e três mil, novecentos e sessenta e um reais e 

cinquenta centavos).
Ibiara - PB, 08 de fevereiro de 2022

 FRANCISCO F. DE CARVALHO
Vereador-Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE UMA 
AMBULANCIA MUNICIPAL DE IGARACY PB. TERMO DE CONVENIO Nº 0053/2021,QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNI-
CIPAL DE IGARACY, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 33.884 DE 03 MAIO 
DE 2013, A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇOES POSTERIOS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FIORI VEICOLO S.A - R$ 126.160,00.

Igaracy - PB, 14 de Fevereiro de 2022
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
UMA AMBULANCIA MUNICIPAL DE IGARACY PB. TERMO DE CONVENIO Nº 0053/2021,QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULA-
ÇÃO MUNICIPAL DE IGARACY, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 33.884 
DE 03 MAIO DE 2013, A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇOES POSTERIOS; ADJUDICO o seu 
objeto a: FIORI VEICOLO S.A - R$ 126.160,00.

Igaracy - PB, 14 de Fevereiro de 2022
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES 

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material 
de construção diversos. 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 266/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 11 de Fevereiro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: Execução dos serviços de construção de unidade escolar com seis salas de aula 

neste Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PRO-
JETOS LTDA. - R$ 963.235,95; 2º MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - R$ 997.021,91; 3º - GMF 
CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA. - R$ 1.037.987,47; 4º - MOURA E ANDRADE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - R$ 1.049.184,55; 5º - POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA 
E CONSERVACAO EIRELI - R$ 1.125.187,51; 6º - SAO BENTO INSTALACOES E MANUTENCAO 
EIRELI - R$ 1.192.938,08; 7º - CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI - R$ 1.200.478,87; 8º - 
COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - R$ 1.237.498,74; 
e 9º - META COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 1.238.446,26. EMPRESA DESCLASSIFICA-
DA: UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - não atender ao item 12.1.1 - valor proposto de 
R$1.252.294,25 superior ao estimado. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. 

Ingá - PB, 14 de Fevereiro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
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: Aquisições parceladas 
de MATERIAIS DE EXPEDIENTES, para atender as necessidades da Administração Municipal, 
exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEX-
SANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS - R$ 22.232,00; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 20.805,00; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 
70.434,00; MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 235.209,00.

Itapororoca - PB, 14 de Fevereiro de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Março de 2022, lici-
tação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
execução de Obra para Construção de Escola de 04 (Quatro) salas de aula, através do Convenio 
nº 382/2021, Conforme Projeto Básico. 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 07:30 as 11:30 e das 
13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: 
licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 08 de Fevereiro de 2022
GENEBALDO DE OLIVEIRA FORMIGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna público que requereu à SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PARQUE PORTAL DO SOL,  em João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 21.010/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.088/2021
CHAVE CGM: 5YHU-5MF8-JHDP-SJ50
DATA DE ABERTURA: 25/02/2022 – ÀS: 09:30hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGEN-

TES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, 
DE IONOGRAMA (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HE-
MOSTASIA (COAGULAÇÃO) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da sua Pregoeira, Sra. Rayza 
Crispim Andrade torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na moda-
lidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.gov.
br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitaco-
es. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 
13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fundamentação 
legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 14 de Fevereiro de 2022. 
Rayza Crispim Andrade

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 23.977/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.005/2022
CHAVE CGM: S75T-ZQO5-1BUF-GSKR
DATA DE ABERTURA: 25/02/2022 – ÀS: 08:30hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MÉDICOS HOSPI-

TALARES (MMH), para atender a necessidade do município de João Pessoa destinados a Unidades 
Hospitalares, Rede Especializada (Policlínicas, SAMU e CEOs), SAD, UPAs e ZOONOSES.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu pregoeiro, Sandro Valério 
Santana Guimarães, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licita-
coes. Consultas com o pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 
13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fundamentação 
legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 14 de Fevereiro de 2022.
Sandro Valério Santana Guimarães

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 06/2021, Pregão Presencial nº 00001/2021. Partes: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA e a empresa LADIMIR LEAL LIRA-ME. Objeto: 
Locação de mais um veículo caminhão equipado com pipa, para garantir o abastecimento de água 
nas diversas comunidades rurais, que sofrem com o desabastecimento causado pela estiagem que 
assola o município, com acréscimo no valor de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais).

Juarez Távora(PB), 2 de fevereiro de 2022.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 02 ao Contrato nº 06/2021, Pregão Presencial nº 00001/2021. 
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA e a empresa LADIMIR LEAL LIRA-ME. 
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato de nº 06/2021, iniciando em 25 de fevereiro de 
2022, até 24 de fevereiro de 2023, com acréscimo no valor de R$ 937.200,00 (Novecentos e trinta 
e sete mil e duzentos reais).

Juarez Távora(PB), 10 de fevereiro de 2022.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Praça Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portal-
decompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, 
restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: 
Contratação de empresa para fornecimento de peças automotivas fornecidas de forma parce-
lada com base na tabela do fabricante e/ou sistema AUDATEX destinadas à frota de veículos 
do Município de Juru – PB. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 
2022. Início da fase de lances: 10:05 horas do dia 25 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 5450/05; Decreto Federal nº 10024/19; 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) 3484–1245. 
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portal-
decompraspublicas.com.br.

Juru - PB, 15 de fevereiro de 2022.
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00028/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00028/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
DE INFRA ESTRUTURA URBANA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO - R$ 27.500,00.

Lagoa Seca - PB, 02 de Fevereiro de 2022.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE 
INFRA ESTRUTURA URBANA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00028/2022. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). 01.005 
– SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. 15.122.2002.2018 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00037/2022 - 
03.02.22 - FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO - R$ 27.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de gêneros alimentícios diversos para melhor atender as necessidades da merenda escolar e dos 
demais setores da Administração Municipal no exercício 2022; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 405.816,00.

Logradouro - PB, 10 de Fevereiro de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 14h00min do dia 02 de março de 2022, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais 
médicos hospitalares para melhor atender a necessidade da Secretaria de Saúde do Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 00001/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Logradouro - PB, 11 de fevereiro de 2022
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00003/2022, que objetiva: Contratação de empresa por inexigibilidade de acordo com o 
art. 25 da lei 14.039/2020 que alterou o Decreto–Lei n.º 9.295, de 27 de maio de 1946, para os 
serviços técnicos contábeis especializados na elaboração dos balancetes mensais, com todos os 
demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB, pareceres especializados contábeis 
e financeiros, esclarecimentos fiscais, financeiros e trabalhistas inerentes a execução do serviço 
conforme detalhamento; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. - R$ 91.000,00.

Logradouro - PB, 14 de Fevereiro de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 08h15min do dia 28 de fevereiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros alimen-
tícios para cestas básicas e doação com pessoas carentes do município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00001/2015. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Logradouro - PB, 14 de fevereiro de 2022
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa por inexigibilidade de acordo com o art. 25 da lei 14.039/2020 
que alterou o Decreto–Lei n.º 9.295, de 27 de maio de 1946, para os serviços técnicos contábeis 
especializados na elaboração dos balancetes mensais, com todos os demonstrativos e anexos 
exigidos pelas normas do TCE/PB, pareceres especializados contábeis e financeiros, esclareci-
mentos fiscais, financeiros e trabalhistas inerentes a execução do serviço conforme detalhamento. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 
3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 14/02/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00026/2022 - 14.02.22 - ASTEC 
GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. - R$ 91.000,00.

JODÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de gêneros alimentícios diversos para melhor atender as neces-
sidades da merenda escolar e dos demais setores da Administração Municipal no exercício 2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 
3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00024/2022 - 11.02.22 - KL 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 405.816,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00009/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para conhe-

cimento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00009/2021, que tem 
como objeto: Contratação de empresa especializada para Recuperação e Manutenção de 05 (cinco) 
Unidades Básica de Saúde (UBS) do Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária e 
Memorial Descritivo, o Resultado da Licitação com a seguinte classificação:  1. EKS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOES LTDA – VALOR: R$ 238.066,00; 2. TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA EIRELI – VALOR: R$ 261.253,59; 3. SABUGI CONSTRUÇÕES EIRELI – VALOR: 
R$ 276.815,43; 4. CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI  - VALOR: R$ 281.001,93; 5. TORRES E 
ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - R$ 291.070,58; 6. COVALE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOES EIRELI – VALOR: R$ 297.829,87; 7. SPX CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇÕES EIRELI – VALOR: R$ 314.524,53; 8. INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOES EIRELI 
– VALOR: R$ 324.304,15. Informa ainda aos licitantes que as documentações estão a disposição 
dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal 
mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala da 
comissão de licitação situada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 11 de Fevereiro de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR 

PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00012/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para conhe-

cimento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00012/2021, que tem 
como objeto: Contratação de empresa especializada para Conclusão da Construção de uma Quadra 
Poliesportiva com vestuário na Escola Municipal Professor Cicero Rabelo Nogueira no Município 
de Manaíra/PB, conforme Termo de Compromisso PAC203491/2012, o Resultado da Licitação 
com a seguinte classificação:  1. SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI– VALOR: R$ 223.823,78; 
2.EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- VALOR: R$225.072,17. Informa ainda aos licitantes 
que as documentações estão a disposição dos mesmos e que a partir da publicação da análise 
deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da 
Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Rua José Rosas, 
S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 11 de Fevereiro de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR 

PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00010/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para conhe-

cimento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 000010/2021, que tem 
como objeto: Contratação de empresa especializada para Recuperação e Manutenção de 05 (cinco) 
Unidades Básica de Saúde (UBS) do Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária 
e Memorial Descritivo, o Resultado da Licitação com a seguinte classificação:  Licitantes classifi-
cadas: 1.ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 17.560.794/0001-40- 
VALOR: R$ 608.621,91; 2. MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ 
Nº 31.094.999/0001-09- VALOR: R$ 651.989,48; 3. COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - CNPJ Nº 11.170.603/0001-58 - VALOR: R$ 652.661,28; 4. CONSTRUTORA J. GALDINO 
EIRELI - CNPJ: 20.227.311/0001-03 - VALOR: R$ 660.457,27; 5. TORRES E ANDRADE CONS-
TRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.933.413/0001-07- VALOR: R$ 
667.044,54; 6. INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 03.757.786/0001-84- 
VALOR: R$ 716.852,17. Licitantes desclassificadas por não atender o instrumento convocatório: 
TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 29.050.310/0001-
00- VALOR: R$ 534.961,07, não atendeu o item 9.6 (composição de custos unitários, concretagem 
de pilares, laje pré-moldada, montagem e desmontagem de forma), BDI e Encargos Sociais; EKS 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – CNPJ 02.750.635/0001-31- VALOR: R$ 549.782,44, não 
atendeu o item 9.6 – composição de custos, BDI, Encargos Sociais e item 9.8 – cronograma físico-
-financeiro.  Informa ainda aos licitantes que as documentações estão a disposição dos mesmos 
e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o 
que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala da comissão 
de licitação situada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 11 de Fevereiro de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR 

PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022 
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e material permanente destinados as diversas secreta-

rias do município de Manaíra/PB. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR 
o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00002/2022, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA – MEI, CNPJ 
nº 40.295.063/0001-37, VALOR R$ 86.948,00. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA, CNPJ nº 40.876.269/0001-50, VALOR R$ 38.965,99. EGC COMERCIO E 
ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 31.768.037/0001-98, 
VALOR R$ 360,00. FABIO JOSE DE SENA 01035021498, CNPJ nº 43.021.629/0001-20, VALOR 
R$ 1.920,00. JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA – ME, CNPJ nº 29.883.721/0001-79, VALOR 
R$ 9.742,00.  JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ nº o 63.478.895/0001-94, VALOR R$ 840,00. LS 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP, CNPJ nº 10.793.812/0001-95, VALOR 
R$ 11.474,22. MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ nº 33.428.938/0001-66, VALOR 
R$ 8.969,97. MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ nº 41.043.317/0001-92, 
VALOR R$ 24.495,00. OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ nº 
11.094.173/0001-32, VALOR R$ 25.979,70. T. I. TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 42.950.835/0001-52, 
VALOR R$ 77.416,00. THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE – ME, CNPJ nº 
19.918.905/0001-73, VALOR R$ 46.171,40. VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE 
ESCRITORIO EIRELI, CNPJ nº 35.458.953/0001-82, VALOR R$ 64.210,00. Vs Costa & Cia Ltda, 
CNPJ nº 05.286.960/0001-83, VALOR R$ 12.111,00. VALOR TOTAL R$ 409.603,28. 

Manaíra/PB, 11 de fevereiro de 2022. 
José Alberto Tavares Junior

Pregoeiro

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito do Município de Manaíra /PB, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade pregão Eletrônico nº 00002/2022, que obje-
tiva: Aquisição de Equipamentos e material permanente destinados as diversas secretarias do 
município de Manaíra/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA – MEI, CNPJ Nº 40.295.063/0001-37, VALOR R$ 86.948,00. 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ Nº 40.876.269/0001-50, 
VALOR R$ 38.965,99. EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELE-
TRONICOS EIRELI, CNPJ Nº 31.768.037/0001-98, VALOR R$ 360,00. FABIO JOSE DE SENA 
01035021498, CNPJ Nº 43.021.629/0001-20, VALOR R$ 1.920,00. JOSE MURILO DE MEDEIROS 
SILVA – ME, CNPJ Nº 29.883.721/0001-79, VALOR R$ 9.742,00.  JOSE NERGINO SOBREIRA, 
CNPJ Nº O 63.478.895/0001-94, VALOR R$ 840,00. LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELE-
TRÔNICA LTDA-EPP, CNPJ Nº 10.793.812/0001-95, VALOR R$ 11.474,22. MAIS SOLUCAO E 
REPRESENTACAO LTDA, CNPJ Nº 33.428.938/0001-66, VALOR R$ 8.969,97. MC INDUSTRIA 
E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ Nº 41.043.317/0001-92, VALOR R$ 24.495,00. OFFICE 
DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ Nº 11.094.173/0001-32, VALOR R$ 
25.979,70. T. I. TECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº 42.950.835/0001-52, VALOR R$ 77.416,00. THOMAS 
JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE – ME, CNPJ Nº 19.918.905/0001-73, VALOR R$ 
46.171,40. VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ Nº 
35.458.953/0001-82, VALOR R$ 64.210,00. VS COSTA & CIA LTDA, CNPJ Nº 05.286.960/0001-83, 
VALOR R$ 12.111,00. VALOR TOTAL R$ 409.603,28. 

Manaíra/PB, 14 de fevereiro de 2022. 
Manoel Virgulino Simão

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2022

A Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
14 de março de 2022, às 09 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada 
a Rua Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Tomada de 
Preço. Objeto: contratação de empresa especializada para construção de terminal de passageiros 
na cidade de Nazarezinho-PB, conforme edital e anexos.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 14 de fevereiro de 2022.

Marilda Sarmento Luis
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO: PRAZO PARA ENTREGA DE MERCADORIA SOB PENA DE RESCISÃO CONTRATUAL 

E ABERTURA DE PENALIDADE
Pregão Presencial nº 0008/2022
Contrato n°: 00055/2022
Convoca-se a empresa: PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA, CNPJ 41.883.167/0001-25, para for-

necimento de materiais escolares destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme 
contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação. Caso deseje, a convocada 
poderá utilizar o mesmo prazo acima fornecido para realizar sua defesa diante da inexecução 
contratual. Passado o prazo neste ofertado, não atendendo a esta convocação, ocorrerá rescisão 
unilateral do contrato e abertura de procedimento de penalidade. Abre-se nesta oportunidade os 
prazos de entrega ou defesa pela inexecução. O processo está à disposição dos interessados.

Nazarezinho-PB, 14 de fevereiro de 2022.
Marilda Sarmento Luis

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 09:30 horas do dia 03 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medicamentos 
destinados a distribuição gratuita (doação), para o ano de 2022. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/17; 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) 34783001. E-mail: administracao@passagem.
pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 14 de Fevereiro de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
material médico hospitalar. Abertura da sessão pública: 09:45 horas do dia 03 de Março de 2022. 
Início da fase de lances: 09:46 horas do dia 03 de Março de 2022. Referência: horário de Brasí-
lia - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 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) 
34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Passagem - PB, 14 de Fevereiro de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de produtos 
hortifrutigranjeiros destinados a merenda escolar. Abertura da sessão pública:  10:30 Horas do dia 
03 de Março de 2022. Início da fase de lances: 10:31 horas do dia 03 de Março 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) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Passagem - PB, 14 de Fevereiro de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros 
alimentícios destinados a merenda escolar. Abertura da sessão pública:  14:00 Horas do dia 03 
de Março de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 03 de Março 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) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Passagem - PB, 14 de Fevereiro de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2022
A prefeitura municipal de Pedra Branca-PB, por meio de sua comissão Permanente de licitação, 

torna público o aviso de convocação para abertura dos envelopes de habilitação e Propostas de 
preços da Tomada de Preços nº 0001/2022, no dia 22/02/2022, às 08:30 horas na sala da comissão de 
licitação. Os envelopes serão abertos com a presença ou não de parte ou de nenhum dos licitantes.  

Pedra Branca-PB, 11 de fevereiro de 2022 
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022
O PREGOEIRO OFICIAL E SUA EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PEDRA BRANCA-PB, TORNAR PÚBLICO O RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA 
DE PREÇOS E HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022, CUJO OBJETO É 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. TEM COMO VENCEDORA AS EMPRESA: ALLFAMED 
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA COM O VALOR GLOBAL DE R$ 
1.075.524,56 (UM MILHÃO SETENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO 
REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), CONCEDE-SE PRAZO DE 3 DIAS ÚTEIS PARA 
RECURSOS. 

PEDRA BRANCA-PB, 14 DE FEVEREIRO DE 2022
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00003/2022, por me-

nor preços por item, com objeto, Aquisição de gêneros alimentícios, aquisição parcelada de carnes 
bovina, frango e seus derivados, destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas 
da secretaria de educação do Município de Pedra Branca-PB. Abertura dia 25/02/2022 às 09:00 
horas, no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília. O 
Edital Completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de Licitações, no horário de 08:00 
às 12:00 horas ou pelos endereços eletrônico: www.pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e 
demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 14 de fevereiro de 2022
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00010/2022, em favor do Locador ADAILTON ABÍLIO DE SOUZA, CPF nº 
497.095.774-68 tendo como objeto: Locação de um imóvel no Sítio Ferrão S/N, CEP: 58.765-000, 
destinado ao funcionamento de um posto âncora do PSF 08 da saúde do Município de Piancó-PB, 
com Valor Mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) e com o Valor Global de R$ 5.500,00 (cinco 
mil e quinhentos reais), em consequência fica a mesma convocada a assinar o termo contratual, 
conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93, sob as penalidades legais. 

Piancó-PB, 14 de fevereiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO
DISPENSA N° 00010/2022

LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
LOCADOR: ADAILTON ABÍLIO DE SOUZA, CPF nº 497.095.774-68
OBJETIVO: Locação de um imóvel no Sítio Ferrão S/N, CEP: 58.765-000, destinado ao funcio-

namento de um posto âncora do PSF 08 da saúde do Município de Piancó-PB.
VALOR MENSAL: R$ 500,00 (quinhentos reais).
VALOR GLOBAL: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Piancó-PB, 14 de fevereiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: MARIA JOSE MARTINS – ME -  CNPJ Nº 26.959.035/0001-46
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Gás GLP para atender 

as necessidades de todas as secretarias do Município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Valor global: R$ 253.880,00 (duzentos e cinquenta e três mil e oitocentos e oitenta reais).

Piancó-PB, 14 de Fevereiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2021

A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO 
DE CEREAIS LTDA, CNPJ Nº 21.391.428/0001-82, classificada em 2º lugar nos itens 86 e 87 do 
Pregão Eletrônico nº 0054/2021, cujo objeto é: Registro de preços para aquisição de gêneros alimen-
tícios para atender as necessidades de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, 
durante o exercício de 2022. A convocada deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) 
dias para assinar termo contratual. A não aceitação ou omissão acarretará a perda do direito e na 
manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 14 de fevereiro de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00006/2022, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa MINERVINO SERVIÇOS MEDICOS 
LTDA – ME - CNPJ nº 43.210.936/0001-50, com o Valor Mensal Estipulado de R$ 25.999,68 (vinte e 
cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) e o Valor Global Estipulado 
de R$ 285.996,48 (duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta 
e oito centavos), com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na área 
de saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS 
para o SAMU/UPA, atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada 
Pública 00001/2022.

Piancó – PB, em 14 de fevereiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00006/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: MINERVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA – ME - CNPJ nº 43.210.936/0001-50. 
OBJETIVO: Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, 
atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2022.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 25.999,68 (vinte e cinco mil, novecentos e noventa e nove 
reais e sessenta e oito centavos). 

VALOR GLOBAL ESTIPULADO: R$ 285.996,48 (duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e 
noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).

Piancó – PB, em 14 de fevereiro de 2022. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2022
REPUBLICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que por motivos de adequação as funções administrativas a 
Chamada Pública nº 001/2022, para Aquisição de gêneros alimentícios, através de Grupos Formais 
da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e 
Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares para atender a demanda do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE marcada a data de abertura às 09h00min no dia 03 de 
março de 2022, fica republicada para o dia 10 de março as 09h00min. Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações 
da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário 
de expediente através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3380-1007.

Puxinanã, 14 de fevereiro de 2022.
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
REVOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 00003/2022
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
BÁSICOS E PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES 
AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA E PRONTO ATENDIMENTO; REVOGO o corres-
pondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões de interesse público.

Remígio - PB, 11 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

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

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: REALIZAÇÃO 
DE EXAMES LABORATORIAS COMPLEMENTARES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, NOS 
PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNÍCIPIO; ADJUDICO o seu objeto a: LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE 
PAT CLINICA S/S LTDA – EPP - R$ 69.714,00.

Remígio - PB, 11 de Fevereiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: REALIZAÇÃO DE 
EXAMES LABORATORIAS COMPLEMENTARES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, NOS PACIEN-
TES ATENDIDOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNÍCIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LABORATORIO 
QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA – EPP - R$ 69.714,00.

Remígio - PB, 11 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00004/2022. OBJETO: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABO-
RATORIAS COMPLEMENTARES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, NOS PACIENTES ATENDIDOS 
PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa 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: Laboratorio Queiroga e Mayer de 
Pat Clinica S/s Ltda - EPP - CNPJ 12.916.888/0001-96. 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, 14 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00009/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00009/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO PARA A CONFECÇÃO DE TUBOS DE 
CONCRETO COM VISTA A EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: WELLINGTON CARDOSO DE LUCENA 
MAGALHAES - R$ 7.200,00.

Remígio - PB, 14 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 03 de 
Março de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.
BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 14 de Fevereiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
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.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
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 25 de fevereiro de 
2022. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 25 de fevereiro de 2022. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 14 de fevereiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00009/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIMENTO 
DESTINADO PARA A CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM VISTA A EXECUÇÃO DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/02/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO PARA A CONFECÇÃO DE TUBOS DE 
CONCRETO COM VISTA A EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Remígio: 02.080 Secretaria de Obras e Serviços 15 122 2002 2028 Manutenção das atividades 
da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 3390.30 99 Material de Consumo Fonte de Recursos 
15001000 Recursos Livres (Ordinário). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00027/2022 - 14.02.22 - 
WELLINGTON CARDOSO DE LUCENA MAGALHAES - R$ 7.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE/PB, nos termo do Art. 109 inciso 
3º, da Lei 8.666/93, vem através do seu Presidente da CPL, tornar público para conhecimento 
dos interessados a interposição de recurso administrativo ao RESULTADO FASE PROPOSTA da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021, pela pessoa jurídica: WJX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA, pessoa jurídica de Direito Privado, com CNPJ: 13.408.085/0001-93, protoco-
lado no dia 11/02/2022. Os interessados poderão comparecer na sala da CPL, das 08h:00mn (oito 
horas) às 12h:00mn (doze horas). Cópia do recurso poderá ser solicitada pelo E-mail: cplriacha-
obacamarte@gmail.com. 

Riachão do Bacamarte - PB, 03 de Fevereiro de 2022.
AFRANIO DE ARAUJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Muniz, 142 - Centro - Santa Helena - PB, por meio do site bll.org.br, licitação modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando 
contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS 
DESTINADOS AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIA DESTA EDILIDADE. Abertura 
da sessão pública: 08:30 horas do dia 08 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:00 horas 
do dia 08 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: 
cplsantahelena.pb@gmail.com. Edital: BLL.ORG.BR; www.tce.pb.gov.br; bll.org.br. 

Santa Helena - PB, 14 de Fevereiro de 2022
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Pedro Muniz, 142 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 07 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA E HIGIENE DE FORME PARCELADA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODAS 
AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 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 0037/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores 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. Edital: 
www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 14 de Fevereiro de 2022
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
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 FORMA PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E PROGRAMAS SOCIAIS. Os interessados 
deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 08:30 
horas do dia 03 de Março de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua Pedro Muniz, 
142 - Centro - Santa Helena - 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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: cplsantahelena.pb@gmail.com. 

Santa Helena - PB, 10 de Fevereiro de 2022
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA

Presidente da Comissão

PREFEITURA DE SANTA INÊS
REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
O município de Santa Inês-PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a 

REPUBLICAÇÃO do EDITAL de Licitação – Pregão Eletrônico nº 00002/2022 que tem como objeto: 
Aquisição de 01 (um) veículo automotor, novo, zero quilômetro, ano/modelo 2021 ou versão mais 
atualizada, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Santa Inês/
PB, conforme Convênio n 294/2021, em razão da correção da dotação orçamentária constante no 
instrumento convocatório. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, na Prefeitura Municipal, situada na Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro - Santa Inês 
- PB, no horário 08:00 às 13:00hs dos dias úteis. 

Santa Inês, PB, 14 de fevereiro de 2022.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, parceladamente, 
destinados a todas as Secretarias, bem como itens de bomboniere para atender as demandas do 
Município de Santa Luzia - PB.

TIPO: MENOR PREÇO. 
DATA DA ABERTURA: 25/02/2022 - HORÁRIO: 09:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 

019/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias.
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br.
Modo de Disputa: Aberto
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 

08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento 
de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 14 de fevereiro de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE DISPENSA Nº 00003/2022

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, com sede temporária na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro 

Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, em conformidade com 
o Art. 75, inciso II - da Lei Federal nº 14.133/2021 torna público que fará realizar, Contratação Direta 
- Dispensa de Licitação, para: contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização 
de todas as despesas e locação de software de busca de documentos digitalizados da Prefeitura 
Municipal de Santa Luzia/PB, do ano de 2022, conforme edital constante no site do município através 
da página: http://santaluzia.pb.gov.br, setor de licitação e através do e-mail: licitacao@santaluzia.
pb.gov.br. Limite para apresentação da Posposta de Preços: 18/02/2022 às 12:00hs. Informações: 
no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3461-
2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br. 

Santa Luzia/PB, 14 de fevereiro de 2022.
HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA

Secretário de Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N° 00119/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: EDIFICAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ N° 

21.240.497/0001-95.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 240 (duzentos e quarenta) dias o Contrato Original, com 

vigência a partir de 11 de fevereiro de 2022 a 09 de outubro de 2022, baseando-se na Cláusula 
Segunda - Do Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONVÊNIO FUNASA N° 01214/2017 - FUNDAÇÃO NACIONAL 
DE SAÚDE, 02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.303.1048.1006 - Melhorias Sani-
tárias Domiciliares. Elementos de Despesa: 4490.51 - 1.500.1002 - Obras e Instalações. 4490.51 
- 1.631.0000 - Obras e Instalações.

FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias, (11/02/2022 a 09/10/2022).
DATA DO TERMO ADITIVO: 11 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição parcelada de pães, bolos, biscoitos, salga-

dos, para a merenda escolar da rede municipal e para as diversas secretarias do município de São 
Bentinho – PB. Data e local, as 09:00 horas do dia 03/03/2022, na sala de reunião da CPL, na Rua 
Francisco Felinto dos Santos, 08, Centro, São Bentinho - PB. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@
gmail.com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Bentinho - PB, 14 de fevereiro de 2022.
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00004/2022. OBJETO: Contratação de empresa especializada, 
para a prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota, com operação 
de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas 
redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis (gasolina, diesel 
comum e diesel S10), para os veículos e máquinas, do município de São José de Espinharas/PB. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conside-
rados 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: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 05.340.639/0001-30, Valor R$: 1.395.362,84. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, CNPJ nº 
08.882.730/0001-75, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

São José de Espinharas- PB, 10 de fevereiro 2022.
Antônio Gomes da Costa Netto

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: Contratação de pessoa física ou jurídica prestadora de serviços para moldagem e confecção 
de próteses dentárias para a população adulta e terceira idade do município de São Sebastião de 
Lagoa de Roça, conforme Programa Brasil Sorridente, PORTARIA N° 2.485, DE 14 de agosto de 
2018 e Portaria Nº 1.825. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2022. 
Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 25 de Fevereiro de 2022. Referência: horário de Bra-
sília - 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 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 14 de Fevereiro de 2022
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE ADITIVOS

OBJETO: Locações de imóveis para funcionamento de Departamentos Públicos diversos. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DP00001/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução 
do objeto contratado - . PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 
00006/2021 - Cleonice Cardoso Nogueira - 1º Aditivo -. CT Nº 00007/2021 - Sandra Francelino 
Marques - 1º Aditivo -. CT Nº 00009/2021 - Jose Cardoso da Silva Oliveira - 1º Aditivo -. CT Nº 
00010/2021 - MarineideTargino Borges de Farias - 1º Aditivo -. CT Nº 00011/2021 - Luciano de Sousa 
Nunes - 1º Aditivo -. CT Nº 00012/2021 - Antonio Agostinho Neto - 1º Aditivo -. CT Nº 00013/2021 
- Vanderlei Chaves Cavalcante - 1º Aditivo -. CT Nº 00014/2021 - Michael Johnes Silva Pontes - 1º 
Aditivo -. CT Nº 00015/2021 - Manoel Anacleto Filho - 1º Aditivo -. CT Nº 00016/2021 - Marlene 
Ferreira da Silva - 1º Aditivo -. CT Nº 00017/2021 - Flavio Rogerio Freire Felipe - 1º Aditivo -. CT Nº 
00018/2021 - Luis Pedro da Costa - 1º Aditivo -. CT Nº 00019/2021 - Rita de Cassia Taurino Felipe 
- 1º Aditivo -. CT Nº 00020/2021 - João Romualdo Cavalcante - 1º Aditivo -. ASSINATURA: 09.02.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Eletrônico Nº 24/2022

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07 de 
Março de 2022, ás 09:00 horas, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, objeto: AQUISIÇÃO DE 6.000 (seis mil) 
CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO SOUSA/PB, A 
CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, discriminados e quantificados nos anexos do edital. 
Os interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítio www.
sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparência, 3.Licitações, Editais e Documentos de 
Licitação, 4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em 
todos os dias úteis na sala da CPL

Sousa, 14 de fevereiro de 2022
Alyne Santos de Paula

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Eletrônico Nº 25/2022

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07 de 
Março de 2022, ás 09:00 horas, na sala de reuniões na  PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, 
Situada a Rua Coronel José Gomes de Sá, nº. 27 , 1º andar - Centro – Sousa-PB, procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial, objeto: Aquisição parcelada de Combustíveis, atendendo 
as necessidades do DAESA-Departamento de Água e Esgoto de Sousa, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência no Anexo I deste Edital, os quais são partes integrantes do 
mesmo, que encontra-se disponível na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 
horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.
sousa.pb.gov.br.

Sousa,14 de Fevereiro de 2022.
Fellipe Ruan Lima Mendes

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO REUNIÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 14 de Março de 2022, ás 09:00 horas, na sala de reuniões 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, Situada a Rua Coronel José Gomes de Sá, nº. 27, 
Centro – Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Chamada Pública,  Objeto: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para de forma complementar atender ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/
PNAE. Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital, no horário de expediente das 08:00 
ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado.

Sousa, 14 de Fevereiro de 2022.
João Bosco de Queiroga Júnior

Presidente da CPL/PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, procedimen-

to licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: Aquisição 
parcelada de materiais de consumo odontológicos destinados aos PSF´s, CEO e Policlínica, com o 
objetivo de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Sousa-PB. Abertura das propostas 
no dia 25 de Fevereiro de 2022, às 11:00 horas, através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. 
Informações através do e-mail: cplsousa2017@yahoo.com.

Sousa, 14 de fevereiro de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-

dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: 
Aquisição de equipamentos odontológicos, destinados a todas as unidades da secretaria de saúde 
de Sousa-PB. Abertura das propostas no dia 03 de Março de 2022, às 09:00 horas, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.
pb.gov.br – portal da transparência. Informações através do e-mail: cplsousa2017@yahoo.com.

Sousa, 14 de fevereiro de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07 
de Março de 2022, ás 09:00 horas, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.
br, procedimento licitatório na modalidade Pregão objeto: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 
PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO SOUSA/PB, A CARGO 
DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os 
interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítio www.
sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparência, 3.Licitações, Editais e Documentos de 
Licitação, 4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em 
todos os dias úteis na sala da CPL

Sousa, 14 de fevereiro de 2022
Alyne Santos de Paula

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 25 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE. 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 14 de Fevereiro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS E 
CÂMARAS DE AR. Abertura da sessão pública: 12:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2022. Início 
da fase de lances: 12:05 horas do dia 25 de Fevereiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 14 de Fevereiro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2022, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de medicamentos padronizados 
diversos, destinados as demandas operacionais deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 005/17; 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. E-mail: 
umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 14 de Fevereiro de 2022
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 11:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de medicamentos psico-
trópicos diversos, destinados às demandas operacionais deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 
005/17; 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. Te-
lefone: (83) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 14 de Fevereiro de 2022
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais médicos hos-
pitalares, mediante solicitação e entrega parcelada, destinados as demandas operacionais deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
7.892/13; Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://
www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 14 de Fevereiro de 2022
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
COMUNICADO-CONTINUIDADE DOS TRABALHOS

FASE DE ABERTURA DAS PROPOSTAS
DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

A CPL convoca os interessados para dar prosseguimento aos trabalhos – FASE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 0002-2022, que objetiva: 
Contratação de empresa de construção civil, para execução dos serviços de construção de 01 
(Uma) Unidade Básica de Saúde - Tipo I, localizado no distrito Mata Virgem, na zona rural do 
Município de Umbuzeiro - PB. Cuja sessão pública será realizada no dia 18 de Fevereiro de 2022, 
as 09h00min, no mesmo local anteriormente divulgado. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.
com.  www.umbuzeiro.pb.gov.br.

Umbuzeiro - PB, 14 de Fevereiro  2022.
ALCEU DA COSTA LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE CANCELAMENTO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 

hs do dia 07 de Março de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas a Chamada 
Pública nº 00001/2022, que objetiva: 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. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Av Carlos Pessoa, 92 - Centro - 
Umbuzeiro - PB. Telefone: (83) 33951478. 

Umbuzeiro - PB, 14 de Fevereiro de 2022
ALCEU DA COSTA LIMA
Presidente da Comissão

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
De acordo com o Relatório Final da Comissão de Avaliação de Patrocínio, designada pela De-

cisão PRE 002/2022 de 13 de janeiro de 2022, HOMOLOGO o procedimento do CHAMAMENTO 
PÚBLICO 002/2021, destinada a Contratação de patrocínio a clubes profissionais da Primeira Divisão 
do futebol paraibano, que disputaram a Série D do Campeonato Brasileiro de 2021, e ADJUDICO 
o objeto em favor do SOUSA ESPORTE CLUBE, com proposta no valor global de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais). Fonte de Recurso: Próprio.

João Pessoa, ¬¬14 de fevereiro de 2022.
Marcus Vinícius Fernandes Neves

Diretor Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022
PROCESSO Nº 19.000.017575.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ (FÓ-
MULA INFANTIL TIPO 1) destinado a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES conforme 
edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 03/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00185-7
João Pessoa, 14 de fevereiro de 2022.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
PROCESSO Nº  19.000.025547.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PER-
SONALIZADO, destinado ao HEMOCENTRO DA PARAÍBA, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 03/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: 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 22-00177-5 
João Pessoa, 14 de fevereiro de 2022.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

Filiada a COBAP - Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 8.332, de 05 de outubro de 2007

Lei Municipal n.º 11.180, de 18 de outubro de 2007.
Inscrita no Cartório de Títulos e Documentos, sob o N° 372.938 do Livro A 206

CNPJ – 07.516.020/0001-69                                                                                                                       
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2022          

A CENIPA- Central dos Idosos , Pensionistas e Aposentados do Estado da Paraíba, no uso de 
suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados, em dia com suas responsabilidades 
financeiras junto à entidade, para a Assembleia Geral Eletiva que definirá os membros de sua 
Diretoria e Conselho Fiscal, para o Triênio de Março 2022 à Março  2025, que será realizadas no 
dia 20 de Março de 2022, de 09 horas da manhã às 17 horas, na sede da Cenipa situada na Av. 
Coremas. Nº 310, Centro, nesta capital. 

Os interessados deverão requerer suas inscrições e registros de chapas ao presidente da Comis-
são Organizadora da Eleição, na sede da Cenipa-PB, até às 17 horas no dia 28 de Fevereiro de 2022. 

Conforme disposto do Estatuto Social, os casos omissos serão decididos pela Diretoria Executiva.
João Pessoa, 10 de Fevereiro de 2022

A Diretoria

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2022
A Federação das Associações dos Aposentados, Pensionistas e Idosos  do Estado da Paraíba 

- FAAPI- PB, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todas ao associados, em dia com 
suas responsabilidades financeiras junto à entidade, para a Assembleia Geral Eletiva que definirá 
os membros de sua Diretoria e Conselho Fiscal, para o Triênio de Março 2022 à Março 2025, que 
será realizadas no dia 20 de março de 2022, de 09 horas  da manhã  às 17 horas, na sede da 
Federação situada na Avenida  Coremas, nº 310 Centro, nesta capital.

Os interessados deverão requerer suas inscrições e registros de chapas ao presidente da Comis-
são Organizadora da Eleição, na sede da FAAPI- PB, até às 17 horas do dia 28 de fevereiro de 2022. 

Conforme disposto do Estatuto Social, os casos omissos serão decididos pela Diretoria Executiva. 
João Pessoa, 10 de Fevereiro de 2022

A Diretoria

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIADA COOPERATIVA 
DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO ESTADO DA PARAIBA - 

FEDERACAO UNICAFES/PB
O Presidente da COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO 

ESTADO DA PARAIBA - FEDERACAO UNICAFES/PB, CNPJ nº 41.539.144/0001-06, convoca, 
nas formas das disposições estatutárias, todas as Cooperativa associadas a esta entidade, para a 
1ª Assembleia Geral Ordináriaa se realizarno dia 23 (vinte e três) de fevereiro (quarta-feira) do ano 
de 2022 (dois mil e vintedois) na sede social da Entidade, situada no R Presidente Ranieri Mazilli, 
S/N, Bloco GPC 013 – CEASA, Cristo Redentor, na cidade de João Pessoal, CEP 58.071-000 às 
10h00min em primeira convocação, com a participação de dois terços dos representantes das 
associadas, ou às 11h00min em segunda convocação com metade mais um dos representantes 
das associadas, ou, finalmente, às 12h00min em terceira convocação com um quinto dos repre-
sentantes das associadas. A Assembleia Geral Ordinária deliberará sobre a seguinte ordem do dia: 
I – Resoluções das solicitações de associação e baixa de Cooperativas; II - Prestação de contas dos 
órgãos da administração, com o relatório da gestão da Diretoria Executiva e Parecer do Conselho 
Fiscal; III – Eleição e posse de componentes de áreas aberta e alteração de membros nos cargos; 
IV – Aprovação do orçamento para o próximo exercício social e V –Quaisquer outros assuntos de 
interesse social.As Assembleias serão realizadas de forma presencial, com participação à distância, 
utilizando a plataforma Google. Para efeito de quórum, o número de cooperativas associadas é de 
18 (dezoito). Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail: unicafespb@gmail.com. Estará 
disponível também, inclusive para a participação das associadas na Assembleia o telefone: (83) 
99999-9013. Joao Pessoa – PB, 11 de Fevereiro de 2022. Jaciel Franklin – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIADA FEDERACAO 
DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA 

DO ESTADO DA PARAIBA
O Presidente da FEDERACAO DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA 

SOLIDARIA DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ nº 34.345.191/0001-45, convoca, nas formas das 
disposições estatutárias, todas as Cooperativa associadas a esta entidade, para a 1ª Assembleia 
Geral Ordináriaa se realizarno dia 23 (vinte e três) de fevereiro (quarta-feira) do ano de 2022 (dois 
mil e vintedois) na sede social da Entidade, situada no R Presidente Ranieri Mazilli, S/N, Bloco 
GPC 013 – CEASA, Cristo Redentor, na cidade de João Pessoal, CEP 58.071-000 às 06h00minem 
primeira convocação, com a participação de dois terços dos representantes das associadas, ou às 
07h00minem segunda convocação com metade mais um dos representantes das associadas, ou, 
finalmente, às 08h00min em terceira convocação com um quinto dos representantes das associadas. 
A Assembleia Geral Ordinária deliberará sobre a seguinte ordem do dia: I – Dissolução daEntidade; 
II - Prestação de contas dos órgãos da administração, com o relatório da gestão da Diretoria Executiva 
e Parecer do Conselho Fiscal; e III–Quaisquer outros assuntos de interesse social.As Assembleias 
serão realizadas de forma presencial, com participação à distância, utilizando a plataforma Google. 
Para efeito de quórum, o número de cooperativas associadas é de 04 (quatro). Outras informações 
poderão ser obtidas pelo e-mail: unicafespb@gmail.com. Estará disponível também, inclusive para 
a participação das associadas na Assembleia o telefone: (83) 99999-9013. Joao Pessoa – PB, 11 
de Fevereiro de 2022. Jaciel Franklin – Presidente.

A Vetor Empreendimentos LTDA torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente 
a Licença de instalação de um Flat situado na Rua Professora Maria Sales, 636 (setor 05, Quadra 
014, lote D285) – Tambaú – João Pessoa/PB.

A Vetor Empreendimentos LTDA torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente 
a Licença de operação de um Flat situado na Rua Professora Maria Sales, 636 (setor 05, Quadra 
014, lote D285) – Tambaú – João Pessoa/PB.

AVPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 11.112.405/0001-38, torna público que requereu a SEMA-
PA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação para 
Residência Unifamiliar, situadoà Avenida José Américo de Almeida Filho, 986, Loteamento Maralina, 
Quadra E, Lote 9D, Areia Dourada– Cabedelo/PB.

ODONDO MIND SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA TORNA PUBLICO QUE EREU A SEMAM 
– SECRETARIA O MEIO AMBIENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO 
DA EMPRESA ACIMA SITADO SITUADO NA RUA MAJOR LUIZ HERACLITO DA COSTA N 233 
MANGABEIRA CEP 58055210
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