
Jogo entre Botafogo e Fortaleza, ontem à noite, 
no Almeidão, terminou em 1 a 1. A disputa abriu a 
quinta rodada da Copa do Nordeste. Página 4

Deu empate

Paraibanos avaliam o 
cinema de Arnaldo Jabor

Veread0res 
irão revisar o 

Plano Diretor 
de João Pessoa

Ameaças feitas 
a presidente 
da ALPB serão 

apuradas

Artesanato da 
Paraíba ganha 
visibilidade no 
Manaíra Shopping 

Profissionais de 
saúde na linha de 
frente contra Covid 
são homenageados

Vladimir Carvalho, Bertrand Lira e João 
Batista de Brito falam sobre a carreira do 

diretor, um dos pilares do Cinema Novo. 
Cineasta e jornalista, ele morreu na 
madrugada de ontem, aos 81 anos. 
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 Parlamentares pes-
soenses iniciaram, on-

tem, os trabalhos le-
gislativos para 2022.
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Governador João 
Azevêdo determinou, 
ontem, a imediata in-
vestigação do caso.

 
Página 4

Iniciativa do Progra-
ma do Artesanato Parai-
bano expõe produtos até 
3 de abril.
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Sancionada ontem, lei 
institui o Dia Estadual em 
Homenagem e Gratidão, a 
ser celebrado dia 7 de abril.

 
Página 5

n “As mangueiras velhas 
de Walfredo Guedes e João 
Maurício haviam entisicado, 
peladas e secas com o ‘mal do 
Recife’”. 

Gonzaga Rodrigues
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n “Mais de 70% dos 
consumidores voltam a 
comprar com as marcas 
que os tratam de forma 
individualizada”.

Georgina Luna
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Dia C contra Covid-19 quer 
ampliar vacinação infantil

Em todo Estado

Até ontem, 45,2 mil crianças de cinco a 11 anos haviam recebido a dose, cerca de 13% do público-alvo. Página 5
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A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

545.538

27.664.958

411.721.356

9.976

639.822

5.815.975
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

7.500.279

379.733.035

10.420.648.095

395.420

24.252.534
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RECUPERADOS

Há 20 anos morria 
Livardo Alves
Cantor e compositor ficaria 
conhecido pela ‘Marcha da 

cueca’, um clássico dos carnavais 
em todo o Brasil, 

mas também teve 
canções gravadas 

por Vital Farias, 
Zé Ramalho e 

Flávio José.
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Foto:  Divulgação

Foto: Evandro Pereira Foto: Guilherme Drovas/Botafogo-PB

Foto: Agência Estado

Para a Secretaria de Estado da Saúde, engajamento 
das secretarias municipais, assim como dos pais, é 
fundamental para proteger as crianças



Há uma narrativa recorrente no Governo Federal que alimenta 
uma prática predatória na Amazônia: o garimpo ilegal. Num rápido 
levantamento sobre as ações governamentais no tocante a essa temática, 
nota-se que há um ímpeto da gestão em facilitar o garimpo na região 
amazônica. Há um discurso simpático à mineração. E sem que haja uma 
discussão aprofundada com a sociedade, com as entidades que lidam com 
a conservação do meio ambiente, com as universidades e com o próprio 
Congresso. Há muito que os canais estão fechados ao debate sobre questões 
relacionadas ao desenvolvimento sustentável.  

Uma nova investida do governo para incentivar o garimpo na Amazônia 
acendeu o sinal de alerta de ambientalistas e tem gerado repercussões 
negativas na comunidade internacional. Por meio de decreto 10.966, 
publicado na edição de segunda-feira (14) do Diário Oficial da União – 
ou seja, sem o debate necessário no âmbito Legislativo –, o presidente Jair 
Bolsonaro instituiu o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração 
Artesanal e em Pequena Escala (Pró-Mapa), sob o argumento de que “que 
a mineração artesanal e em pequena escala é fonte de riqueza e renda para 
uma população de centenas de milhares de pessoas”, de acordo com a nota 
emitida pela Secretaria-Geral da Presidência.   

Há um fato que não pode ser esquecido nesse contexto. O garimpo 
ilegal é responsável pela contaminação, por mercúrio, de diversos rios 
da região amazônica, notadamente do Rio Madeira, onde em novembro 
do ano passado garimpeiros puseram dezenas de balsas de extração de 
ouro em formação. A cena evidenciou o avanço da atividade mineradora 
na região, devido ao enfraquecimento da fiscalização promovida pelo 
Governo Federal. De fato, o uso do mercúrio para separar o ouro das 
impurezas é prática comum na atividade garimpeira. Devido à sua alta 
toxidade, a substância contamina os rios e causa danos irreversíveis 
à cadeia alimentar, afora o risco para a saúde humana, porque pode 
provocar doenças neurológicas.   

Não é aceitável que a Amazônia, que já sofre os efeitos da contaminação 
do garimpo ilegal, fique à mercê de políticas públicas que pretendem 
facilitar ainda mais a atividade mineradora, de modo predatório, em seus 
mananciais. Faz-se necessário que o Congresso e o Ministério Público 
Federal adotem providências urgentes para barrar essa flexibilização das 
regras ambientais que vem sendo posta em prática pelo Governo Federal.

Crônica

Garimpo predatório 
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Copo bem vazio
O Brasil precisa recuperar a inteligência. 

Sim, é verdade. Pelo visto o país “emburre-
ceu” ou entrou num espiral de amnésia. A 
idiotice e o pensamento raso explodiram de 
uma bolha e conquistaram espaços nobres 
com suas ideias pobres. Claro, isso é uma 
provocação. Ainda há mentes pensantes no 
país, com opiniões claras e que aceitam ouvir 
e, diria mesmo, degustar o diferente, crescer.

Mas, a provocação parte de bases verda-
deiras. E aqui não aponto para inteligência 
produzida apenas em bancos escolares, ban-
cas universitárias, o chamado pensar acadê-
mico. Este sobrevive aos trancos e barrancos 
para o bem do país. Refiro-me ao pensamen-
to humano que brota do indivíduo e do cole-
tivo nas mais diversas situações.

Caímos no planeta do dedo agitado no 
celular que “fala” antes de pensar o que irá 
escrever (dizer). E o resultado é uma mon-
tanha de desastres que sai pelas “bocas” de 
smartphones de última geração, caros e sem 
valor nas mãos de mentes e corações vazios. 
A moda é abrir a boca ou soltar os dedos nas 
teclas e dizer algo, mesmo que seja algo va-
zio. É falar de nazismo sem saber do que se 
trata, é ser preconceituoso com o triste argu-
mento de liberdade de expressão e poir aí vai.

De repente, a sensação que se tem é que 
tudo virou um botequim. Já adiantando que 
nada tenho contra um botequim, lugar pos-
suidor de função socioeconômica e onde tam-
bém é lugar para o livre pensar. E nesse caso, 
livre completamente, até para salivar babo-
seiras que não farão mal após pagar a conta 
e ir dormir um bom sono. O botequim é o lu-
gar perfeito para isso. Há até a desculpa da 
bebida. Contudo, o país não pode ser trans-
formado em um enorme botequim. Não se 
pode confundir democracia com autorização 
para cometer crimes.  

Quando o comandante do botequim pa-
rece mais bêbado inoportuno do que o ho-
mem sóbrio que abre a boca no momento cer-
to, faz interferências pontuais e ponderações 
filosóficas de raciocínio elevado imagina-se 
a garrafa seca, o lábio com sede, o copo bem 

vazio. Lamento perceber o “emburrecimen-
to” coletivo. O regente momentâneo da na-
ção desconhece de música e como garçom só 
oferece bebidas mixurucas, que dão ressaca 
física e mental. E a conta é alta, pois rouba o 
futuro do país a cada dia que permanece no 
altar instalado no planalto do centrão.

Umberto Eco tinha razão ao dizer que 
a internet abriria espaço para os idiotas se-
rem ouvidos. O botequim é virtual. Enquan-
to isso, inteligências são isoladas em ilhas. 
Sorte da nação é que temos muitos arquipé-
lagos. É preciso enviar naus para resgatar a 
inteligência, trazer à tona o livre pensar cons-
trutivo. O contraditório ajuda na construção. 

Os meios não são culpados. Tampouco 
o livre arbítrio. A culpa é coletiva e de cada 
um. Na fala, no voto, no apostar do quanto 
pior melhor, na tendência autoritária do in-
divíduo ditador. É preciso admitir a própria 
parcela de erro como num ritual religioso. 
E a conversão é pensar incontavelmente an-
tes de proferir algo. E se não tiver algo bom 
a acrescentar, que se silencie e escute. E per-
siste um voto pela remoção do destrutivo ser. 
Que volte o garçom inteligente. Um brinde à 
sabedoria, seja ela humilde da vida diária ou 
dos estudos profundos!

Enquanto o sinal não volta a controlar 
o tráfego que vem da rua do Museu para 
a Maximiano, ao lado da Independência, 
deixei-me subir com o olhar pelas copas 
de viço arroxeado das novas mangueiras 
da Maximiano, replantadas por prescrição 
do naturalista Antônio Augusto de Almei-
da, quando de sua passagem pela reparti-
ção municipal do Meio Ambiente. 

As mangueiras velhas de Walfredo Gue-
des e João Maurício haviam entisicado, pe-
ladas e secas com o “mal do Recife”. E não 
houve remédio salvo erradicá-las por varie-
dade resistente, identificada na manguita, 
pequena mas doce. Enquanto o sinal não 
abria, as copas novas, em seu brilho viço-
so de folhas verde arroxeadas imantaram 
meus olhos. Obra silente de Toinho do coro-
nel Zé Rufino, ou seja, do artífice e propug-
nador de programas e projetos de resultado 
social tão sem placa quanto os originados 
da natureza.   

Na retaguarda de Dorgival, de Herma-
no Almeida, orientou e dirigiu a maioria 
dos projetos para a maior glória dos seus 
titulares. Com Dorgival, a exceção deve ter 
sido o viaduto, inconciliável nas ideias de 
um cultor da memória histórica. A volta da 
Lagoa ao projeto original, ou seja, à condi-
ção de parque, terá sido, certamente, uma 
das frustrações de Antônio Augusto. Eu 
mesmo, escrevendo, o combati por achar 
exagero a supressão do anel interno. Como 
perfeito idiota, defendi o automóvel, que 
hoje me nega um palmo onde possa sentar 
meus pés. Não é sem razão que bato pal-
mas à reforma de Cartaxo, por mais cimen-
to que tenha usado, vendo o povo de volta à 
mais ambiental das nossas obras urbanas. 

Filho de grande senhor de engenho, An-
tônio Augusto conhece de ouvir, de ler e de 
experiência própria o apogeu e a decadên-
cia da rapadura,  produto de sustentação da 
passada economia brejeira. Produto que le-
vava sertões e cariris a nos render homena-
gens. E assiste, no auge da sua experiência 
em planejamento e atento a alternativas no-
vas do desenvolvimento econômico, à de-
solação da indústria rapadureira. Casas e 
engenhos fechados onde quer que se avis-
tasse um bueiro. E o revejo integrando a 

ação planejada do governo Maranhão, ao 
lado de Ronald, optando, entre outras prio-
ridades pela de restaurar, o quanto possível, 
as moendas e cozimentos dos nossos enge-
nhos. Nossos, sim, porque tenho em mim 
esse mundo.

 Se a rapadura saíra de moda, dispú-
nhamos, com fama, de um produto que os 
novos tempos prestigiaram, a cachaça. E a 
descendência dos antigos senhores de en-
genho, congregada em associação, passou 
a partilhar desse programa de incentivo 
oficial do qual me furto a detalhes. Tinha a 
animar-nos  o exemplo externo de Minas, 
do Rio – os mais difundidos – agregando 
novo status à bebida genuinamente nacio-
nal, condição louvada pela crônica do clás-
sico Rubem Braga, que não entendia lá de 
sua cobertura de Copacabana como a cul-
tura de elite se dispensasse dessa ufania, o 
que não ocorre com o europeu com seu vi-
nho ou o americano com seu uísque. 

A descoberta feliz desse viçoso renque 
de mangueiras, restaurando a imagem do 
postal que mais propagou a cidade, voltou a 
me lembrar de uma espécie rara de homens 
que salvam o trem sem que, a nenhum dos 
passageiros, seja dada a noção do perigo a 
que estava exposto. Nada de novo, está no 
adagiário da religião que ouvi de D. Anto-
nina: “Dar com a direita de modo que a es-
querda não saiba”. Ou vice-versa, tanto faz.  

O que as manguitas não fazem!

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador
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Mundo de bambu

“Casas e 
engenhos 
fechados onde 
quer que se 
avistasse um 
bueiro

Gonzaga Rodrigues

“De repente, 
a sensação 
que se tem 
é que tudo 
virou um 
botequim. 

Clóvis Roberto
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Com a publicação da pri-
meira convocação dos apro-
vados no concurso 01/2021 
da Fundação Paraibana de 
Gestão em Saúde – PB Saú-
de, divulgada no Diário Ofi-
cial do Estado (DOE), na últi-
ma sexta-feira (11), foi aberto 
o prazo para envio dos docu-
mentos necessários para ad-
missão. Os mais de 600 parti-
cipantes convocados devem 
enviar os arquivos, por meio 
do endereço eletrônico: ht-
tps://respondi.app/JaBbu-
kNP até as 23h59 de amanhã.

De acordo com o gerente 
executivo de Gestão de Pes-
soas da PB Saúde, Harlison 
Aquino, após o envio, os do-
cumentos seguem para a fila 
de conferência, consideran-
do os critérios estabelecidos 
nos editais publicados. “Es-
tamos com um time de pro-
fissionais trabalhando para 
atender às demandas rece-
bidas e avaliar, de acordo 
com o edital, os documentos 
enviados. O prazo máximo 
para retorno da aprovação 
ou correção da documen-
tação é de até 72h, a contar 
do envio, e temos realizado 
por meio do e-mail cadas-
trado ou contato telefônico”, 
explicou.

Mais de 600 participantes devem mandar arquivos no endereço eletrônico

Documentação pode 
ser enviada até amanhã

concurso da Pb saúde

Solitário no 
ninho tucano?  

republicanoS tem autonomia 
para manter aliança na pb 
com o governador, diz hugo  

a direita eStá  
em convulSão? 

A direção nacional do Republi-
canos, que integra o Centrão e 
apoia as pautas de Bolsonaro 
no Congresso, ao lado do PL e do 
PP, não anda satisfeita com o mo-

vimento feito p e l o 
presiden- te no 

p r o -
c e s -

so para 
garantir 

a sua reelei-
ção. Após Bolsonaro se filiar ao PL, o que potencializou 
as expectativas do partido para atrair puxadores de voto 
e aumentar a sua bancada na Câmara dos Deputados, 
o Republicanos cobra do presidente um tratamento igua-
litário: quer que ele apoie a filiação de candidatos bol-
sonaristas competitivos para, obviamente, turbinar tam-
bém o tamanho de sua bancada. Espera que até a janela 
partidária, o Planalto ofereça opções à legenda. Caso 
contrário, poderá desembarcar da base governista. In-
dependentemente se o Republicanos manterá ou não o 
apoio a Bolsonaro, na Paraíba a legenda já definiu o seu 
caminho: caminhará ao lado do governador João Azevê-
do (Cidadania) – que faz oposição a Bolsonaro –, asse-
gura o presidente estadual, deputado Hugo Motta (foto). 
“As Executivas estaduais estarão liberadas para fazer 
as alianças nos Estados e apoiar o que achar melhor na 
estratégia política estadual. Meu compromisso é com a 
Paraíba”, disse numa rádio da capital, “eu não me dei-
xo contaminar com as questões políticas”.         

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

evento debaterá uSo de águaS naS 
áreaS de piScicultura e agricultura 

“o poder legiSlativo não Se curvará” 

eleiçõeS 2022: cartaxo ficou menor   

por queStão de Sobrevivência política 

“Isso passou do limite do suportável. O Poder Legis-
lativo não se curvará. Vamos continuar a defender 
o que é legal e justo. O caminho para se resolver 
benefícios para a categoria não é com ameaças e 
fake news”. Do presidente da ALPB, Adriano Galdi-
no (PSB), ao relatar, na sessão ordinária, que tem 
sido ameaçado de morte nas redes sociais, após a 
aprovação do Projeto de Lei 3556/22, do Governo do 
Estado, que reduziu de 10 para sete anos o tempo 
para a promoção de praças da PM.    

Vice-governador da Paraíba e prefeito de João 
Pessoa por dois mandatos consecutivos, Luciano 
Cartaxo (PT) está menor, politicamente falando, 
no processo eleitoral deste ano. Após ensaiar uma 
pré-candidatura ao Governo do Estado, decidiu 
ser candidato a deputado estadual. Com a trajetó-
ria política que teve, esperava-se que ele tentasse 
voos mais ousados. Rendeu-se às pesquisas que 
apontavam a inviabilidade de sua pré-candidatura 
a governador.    

É possível dizer que a derrota de sua candidata, 
Edilma Freire, na eleição de 2020 – ela ficou em quin-
to lugar –, impôs uma espécie de ostracismo político 
a Luciano Cartaxo. Não por acaso, o ex-prefeito de 
João Pessoa decidiu fazer o caminho inverso que 
havia trilhado em 2015, quando saiu do PT para o 
PSD e, logo em seguida, assumiu o comando do PV 
na Paraíba. Voltou ao PT, partido que criticou àquele 
ano, por uma questão de sobrevivência política.   

Bruno Roberto (PL), afir-
ma que não recuará 
de sua pré-candidatura 
ao Senado em favor do 
pastor Sérgio Queiroz. 
E disse que não serão 
bem-vindos aqueles que 
“queiram convulsionar 
a harmonia” na direita. 
Queiroz não se calou: 
citou Jesus Cristo, des-
tacando que ele “foi 
um ‘intruso’ dentro do 
sistema e trouxe con-
vulsão, pois trazia uma 
mensagem indigesta”. 
E disparou: “Quando 
temos uma missão de 
vida, nada nos para, só 
Deus”.       

Quem pode estar afive-
lando as malas para dei-
xar o PSDB é o deputado 
federal Ruy Carneiro. 
Porém, ele condiciona 
essa saída do ninho tu-
cano a uma questão: se 
o partido não conseguir 
formar uma chapa pro-
porcional competitiva 
que contabilize números 
de votos suficientes para 
garantir a sua reeleição 
– calcula-se que serão 
necessários até 180 mil 
votos para assegurar 
uma cadeira na Câma-
ra dos Deputados. Ele 
tem convites do PL e do 
União Brasil.   

Jeová Campos (PSB) confirma à coluna a aprovação, 
pela ALPB, de requerimento que propõe a realização 
de debate para discutir a utilização das águas da 
transposição em projetos de piscicultura e agricultura 
familiar. “Discutirá o uso das águas que estão nos 
reservatórios de Boa Vista e Engenheiro Ávidos [no 
Sertão], com foco no desenvolvimento econômico e 
social”, disse o deputado. O evento ocorrerá em São 
José de Piranhas, no dia 15 de março. 

Através do QR Code, acesse 
a lista dos documentos que 

devem ser apresentados 

Força-tarefa 
foi montada 

para receber a 
documentação e 

cumprir os prazos 
previstos no edital

Foto: Secom-PB

A Fundação Centro Inte-
grado de Apoio ao Portador de 
Deficiência (Funad), em parce-
ria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Se-
nai) realiza, em março, o cur-
so de “Operador de Computa-
dor”, para incluir Pessoas com 
Deficiência no mercado de tra-
balho. São 40 vagas gratuitas e 
os interessados poderão se ins-

crever até o próximo dia 24.
O curso vai propiciar o 

desenvolvimento dos conhe-
cimentos teóricos e práticos 
necessários para a atuação 
profissional nas áreas de tec-
nologia, e consequentemen-
te capacitar pessoas com defi-
ciência para o futuro, por meio 
da competência na utilização 
de sistema operacional, aplica-

tivos de escritório, produtivi-
dade e colaboração, seguindo 
normas e políticas da informa-
ção e de respeito à proprieda-
de intelectual. As aulas terão 
início em 7 de março, com fi-
nalização em 10 de maio, com 
carga horária de 200h. Para 
se inscrever será necessário: 
apresentar Laudo Médico da 
deficiência; ter idade mínima 

de 16 anos; ter o Ensino Fun-
damental completo; e apresen-
tar comprovante de vacinação 
contra a Covid-19 (duas doses).

 Também é necessário a có-
pia do RG e CPF; comprovan-
te de residência; comprovante 
Escolar (certificado, histórico 
ou declaração); uma foto 3X4; 
e declaração de baixa renda es-
crita de próprio punho.

Pessoas com deficiência

Funad tem curso na área de computação

A Prefeitura de João Pes-
soa e o Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis da 
21ª Região (Creci-PB) assi-
naram, na tarde de ontem, 
um Termo de Cooperação 
Técnica (TCT). Firmada por 
meio da Procuradoria Geral 
do Município, a parceria vai 

agilizar a venda de imóveis 
penhorados, aquecendo o 
setor imobiliário da capi-
tal e trazendo receita para 
o município. A assinatura 
do termo foi realizada em 
solenidade no auditório do 
Paço Municipal.

De acordo com o Termo 

de Cooperação, uma vez 
penhorados os imóveis, es-
tes serão enviados aos cor-
retores credenciados pelo 
Creci-PB, que, por sua vez, 
colocarão à venda. Ou seja, 
é a venda de imóveis re-
cuperados judicialmente 
por dívidas que serão ven-

didos pelos corretores de 
imóveis. Segundo o procu-
rador-geral do município, 
Bruno Nóbrega, a medida 
deve aumentar significati-
vamente a efetividade da 
cobrança judicial, aumen-
tando a arrecadação da Pre-
feitura.

venda de imóveis Penhorados

Prefeitura firma parceria com o Creci-PB

 “Neste fim de semana, 
ocorreu uma força-tarefa 
para atender à demanda re-
cebida e, desse modo, cum-
prir os prazos estabelecidos”, 
afirmou a coordenadora de 
gestão de pessoas, Erica De-
vilart, pontuando ainda que 
“o telefone para esclarecer 
dúvidas dos candidatos está 
disponível diariamente, das 
8h às 16h30, quando os in-
teressados podem entrar 
em contato através do 3229-
9103”, acrescentou.

O diretor administrativo, 
Girlando Gomes, destacou 
que a próxima etapa contem-
pla os exames admissionais. 

“Os candidatos que apre-
sentarem corretamente a do-
cumentação, realizarão os 
exames admissionais nos pró-
ximos dias, sendo convocados 
por e-mail ou contato telefôni-

co, seguindo com a assinatura 
do contrato”, ressaltou.

Sobre o início das ativida-
des, o diretor de Atenção à 
Saúde, Gilberto Teodozio, ga-
rantiu que a equipe do Hospi-
tal Metropolitano Dom José 
Maria Pires - primeira unida-
de de saúde gerenciada pela 
Fundação - está preparada 
para recepcionar os novos co-
laboradores. 

“O nosso foco principal 
são os nossos assistidos, por 
isso treinamos as lideranças 
para que nesse período de 
transição, a segurança do pa-
ciente seja mantida em pri-
meiro lugar. 

Haverá a integração, mo-
mento crucial para o novo co-
laborador conhecer as normas 
e rotinas institucionais, além 
disso, temos organizado trei-
namentos por áreas, tendo em 

vista a complexidade do per-
fil dos pacientes que atende-
mos”, relatou.

Admissão
Pela primeira vez na Pa-

raíba será feito um processo 
de admissão 90% remoto. A 
documentação enviada pe-
los convocados ficará anexa-
da em um banco de dados ins-
titucional.

Telefone para esclarecer dúvidas

NOVATOS
O Hospital 

Metropolitano Dom 
José Maria Pires - 

primeira unidade de 
saúde gerenciada 

pela Fundação - está 
preparado para 

recepcionar os novos 
colaboradores
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O Botafogo empatou em 
1 a 1 com o Fortaleza, ontem 
à noite, no Estádio Almeidão, 
na abertura da quinta rodada 
da Copa do Nordeste. Roma-
rinho abriu o placar para os 
cearenses, no primeiro tem-
po, e Leilson, no segundo tem-
po, decretou a igualdade para 
os paraibanos. Com o resulta-
do, o “Tricolor do Pici” man-
teve a primeira colocação no 
grupo A com nove pontos em 
cinco partidas, enquanto o 
Belo chegou aos cinco pontos 
em quatro jogos e assumiu a 
quinta colocação no grupo B. 
No primeiro tempo, o Botafo-
go não se intimidou e andou 
assustando o gol defendido 
pelo Fernando Miguel, mas o 
Fortaleza soube conter o ímpe-
to e furou o bloqueio defensi-
vo do Belo aos 39 minutos, de-
pois de um belo cruzamento 
de Yago Pikachu que Roma-
rinho, mais esperto que os za-
gueiros, subiu para cabecear 
e abriu o placar no Almeidão. 
No segundo tempo, o Botafo-

O Giro Nordeste de on-
tem recebeu o porta-voz 
da Agência da Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU) para Refugiados 
(Acnur) no Brasil, Luiz 
Fernando Godinho, que já 
atuou em respostas emer-
genciais em crises de refu-
giados do Sudão do Sul, da 
Venezuela e da Colômbia. 
O programa é transmiti-
do pela TVE Bahia e rece-
be jornalistas representan-
do todos os nove estados 
do Nordeste. Na Paraíba, a 
transmissão acontece atra-
vés das redes sociais da 
Rádio Tabajara, emisso-
ra radiofônica da Empre-
sa Paraibana de Comu-
nicação (EPC). O GN vai 
ao ar todas as terças-fei-
ra, às 19h.

Com o enfoque da sa-
batina nas causas dos 
refugiados no Brasil, a 
primeira rodada de per-
guntas contemplou ques-
tões como o acolhimento 

dessas pessoas no país e 
as atratividades do Brasil 
para os refugiados, além 
do caso do congolês Moïse 
Kabagambe, que foi brutal-
mente assassinado em um 
quiosque no Rio de Janeiro.

A jornalista Naná Gar-
cez, representante da Pa-
raíba através da Rádio 
Tabajara, levantou o ques-
tionamento em relação a 
esse cenário de violência 
atrelado ao racismo e a xe-
nofobia do Brasil que per-
meia a vivência de alguns 
dos refugiados – e até mes-
mo dos brasileiros – e o que 
mantém o país sendo atra-
tivo para essas pessoas. 

De acordo com o espe-
cialista da Acnur, as moti-
vações em geral são pes-
soais e individuais, mas 
alguns aspectos podem 
ser levados em conside-
ração como a proximida-
de com o país de origem, 
a receptividade pela qual 
o Brasil é conhecido, ape-
sar de tudo; e também o 
suporte de leis que os re-
fugiados possuem no país.

A lei de nº 9.474, de ju-
lho de 1997, que prevê a ga-
rantia de acesso aos direi-
tos civis por parte dessas 
pessoas, mesmo duran-
te o processo de reconhe-
cimento, é um dos pontos 
fortes do Brasil na causa, 
sendo considerado refe-
rência mundial.

Em relação ao caso de 
Moïse, que chocou o Bra-
sil e o mundo e permitiu 
a abertura de um diálogo 
acerca da causa dos refu-
giados e também o racis-
mo, Godinho reforçou que 
não acredita que o Brasil 
e os brasileiros “odeiem” 
os refugiados. “A narra-
tiva é muito essa, de que 
o Brasil mata os refugia-
dos, e isso não é verdade. 
A gente tem milhares de 
casos de pessoas que es-
tão integradas, que estão 
interagindo com a socie-
dade. Não é minimizar o 
que aconteceu com o Moï-
se, foi uma brutalidade, 
mas ao mesmo tempo, não 
podemos generalizar”, fi-
nalizou.

O Palco Tabajara Verão 
2022 de ontem recebeu o mú-
sico Elon e a banda Os Elo-
quentes no terceiro dia de 
apresentações da sexta tem-
porada do programa ao vivo. 
Apresentado por Val Donato, 
compositora e cantora parai-
bana, o Palco é transmitido 
pelo YouTube e Facebook da 
Rádio Tabajara, emissora da 
Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC), pela TV 
Assembleia e também é vei-
culado pelas ondas da 105.5 
FM e 1.110 AM.

Elon Barbosa é natural de 
Pombal e começou sua car-
reira ainda criança, quando 
entrou em contato com o mo-
vimento cultural e folclórico 
da cidade. O músico revelou 
que sua primeira composi-
ção foi aos quatro anos jun-
to com seu pai, de onde sur-
giu a canção “O Boi Vem Ali”.

Giro Nordeste entrevista porta-voz 
da Agência da ONU para Refugiados

Botafogo empata em 1 a 1 com o 
Fortaleza pela Copa do Nordeste

O Belo é quinto no grupo B

O cantor e compositor Elon Barbosa abriu a edição de ontem

Venda da Eletrobrás encontra resistência de vários setores
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cenário de violência no paísfutebol

go começou mais presente no 
ataque e se deu bem logo aos 
oito minutos, após um cruza-
mento perfeito de Anderson 
Paraíba que Leilson comple-
tou para as redes do “Leão”, 
decretando o empate e fazen-
do justiça ao futebol apresen-
tado pelo time paraibano. 

O jogo seguiu parelho com 
as duas equipes buscando o gol 
da vitória, mas sem sucesso, 
terminando a partida em 1 a 1. 
O Belo só volta a jogar pela 
competição dia 24, diante do 
Sport Recife, na Ilha do Reti-
ro, às 21h30. A novidade será 
o retorno do atacante Gustavo 
Coutinho, artilheiro do clube 

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

palco tabajara

Projeto recebe Elon e Os Eloquentes

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo-PB

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Ao longo do Palco, Elon 
cantou músicas do seu 
ep recém-lançado, Tateia, 
como “Vestido de Sol”, “Su-
bliminar” e “Anayde Bei-
riz”, entre outros títulos da 
carreira, e também aprovei-
tou a ocasião para apresen-
tar em primeira mão o sin-
gle “Até Que Amanheça”, 
que será lançado em breve, 
de acordo com o artista. A 
participação de Elon Barbo-
sa no Palco Tabajara contou 

com o apoio do músico He-
linho Medeiros.

Nas redes sociais, o can-
tor e compositor Adeildo 
Vieira teceu elogios a Elon. 
“Esse artista é uma das mais 
importantes revelações da 
nova cena musical da Paraí-
ba e do Brasil. Ou seja, do 
mundo!”, comentou Vieira 
durante a transmissão. 

No segundo bloco, o en-
tretenimento do Palco Taba-
jara ficou por conta da ban-

da Os Eloquentes, natural de 
Pipa, no Rio Grande do Nor-
te, que mistura Pop Rock, 
Reggae, Groove Soul e MPB. 
A banda é composta por Cín-
tia Peroni, Bira Magalhães e 
Felipe Francis.

Para a apresentação, a 
banda preparou algumas 
das músicas mais conheci-
das da carreira, como “Sou 
Mama, Sou África”, “Quan-
do Criança” e “Peço que o 
Amor Possa Nos Curar”, par-
ceria com Lucy Alves. Na 
ocasião, Peroni comentou 
como surgiu Os Eloquen-
tes, de forma inusitada ain-
da em Pipa, seguido de um 
show em Fernando de Noro-
nha, com Cíntia e Bira. Fran-
cis se juntou à banda há cer-
ca de sete anos.

A temporada do Palco Ta-
bajara ainda tem mais duas 
datas previstas: 22 de março, 
com Polyanna Resende e Tra-
cundum; e 8 de março, com 
Seu Pereira e La Gambiaja.

Foto: Edson Matos

na temporada com quatro gols. 
Ele esteve impedido de atuar 
ontem, por força de contrato, já 
que é jogador do time cearen-
se, emprestado ao Botafogo. 
Na sequência da Copa do NE, 
após o Sport, acontecerá o jogo 
da primeira rodada contra o 
Sergipe, adiado por conta do 
surto de Covid no adversário, 
remarcado para 2 de março, 
no Almeidão, palco que ain-
da terá a presença do Campi-
nense, no “clássico tradição”, 
dia 6 de março. 

A última participação 
na primeira fase será no dia 
12 de março, no Castelão, 
diante do Sampaio Corrêa. 
Dois clubes paraibanos en-
tram em campo hoje pela 
competição. O Sousa recebe o 
Sampaio Corrêa, no Marizão, 
às 19h30; enquanto o Campi-
nense enfrenta o Altos, em Te-
resina, a partir das 21h30, no 
Estádio Lindolfo Monteiro. 
Pela Liga dos Campeões, o 
PSG venceu o Real Madrid, 
em Paris, por 1 a 0, gols de 
Mbappé. Já o Sporting foi go-
leado pelo Manchester City 
por 5 a 0, em Portugal.

Geraldo Varela 
gvarellajp@gmail.com

Presidente da Assembleia Legislativa vem sendo ameaçado desde que aprovou a “Lei dos Praças Militares”

O governador da Paraíba, 
João Azevêdo (Cidadania), 
determinou, ontem, o início 
imediato das investigações 
as ameaças que o presidente 
da Assembleia Legislativa, 
Adriano Galdino, vem rece-
bendo desde que conduziu a 
sessão que aprovou a chama-
da “Lei dos Praças Militares”. 

Em sua conta oficial do 
Twitter, o governador res-
saltou que as ameaças afron-
tam a democracia. “As amea-
ças sofridas pelo presidente 
da Assembleia Legislativa, 
Adriano Galdino, são uma 
afronta, não só à sua vida, 
mas à democracia. Elas fo-
gem completamente do am-
biente respeitoso e de har-
monia entre os poderes, que 
temos mantido desde o iní-
cio no nosso governo”, escre-
veu. No comentário seguinte, 
João Azevêdo determinou o 
início das investigações. “De-
terminamos a imediata in-
vestigação do caso, diante da 
gravidade dos fatos”. 

Adriano Galdino respon-
deu ao comentário do go-
vernador agradecendo pelo 
apoio. “Agradeço ao gover-

nador João Azevêdo a soli-
dariedade e reafirmo o com-
promisso de mantermos um 
ambiente sadio e democráti-
co na Paraíba”, disse. 

Na abertura da sessão de 
ontem, o presidente da Casa 
desabafou sobre a situação 
que vem passando. Segun-
do ele, a ameaça se estendeu 
à sua família. “O fato da Casa 
Legislativa cumprir a Consti-
tuição não é motivo para que 
eu tenha sido ameaçado de 
morte de forma violenta, nas 
redes sociais. Chegou ao cú-
mulo do absurdo também de 
ameaçar a minha filha. Isso 
passa do limite do suportá-
vel e o Poder Legislativo não 
se curvará. Vamos continuar 
a defender o que é legal e jus-
to. O caminho para se resol-
ver benefícios para a catego-
ria não é com ameaças e fake 
news”, disse.

A lei aprovada no dia 9 de 
fevereiro, prevê que o tempo 
necessário para a graduação 
dos Praças passará a ser de 
apenas sete anos. Atualmen-
te, o tempo aplicado para que 
a promoção seja realizada é 
de 10 anos. O Legislativo pa-
raibano também criará uma 
comissão para debater de-
mandas da categoria.

Governador determina investigação
ameaças a galdino

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

TCU aprova primeira etapa da privatização da Eletrobras

Por seis votos a um, o Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) aprovou a primeira 
etapa da privatização da Ele-
trobras, referente à modela-
gem econômico-financeira 
da venda da estatal. Em jul-
gamento ocorrido ontem, se-
guiram o ministro-relator, 
Aroldo Cedraz, os ministros 

Raimundo Carreiro, Benja-
min Zymler, Walton Alencar 
Rodrigues, Augusto Nardes 
e Jorge Oliveira.

O ministro Vital do Rêgo 
ficou vencido após ter apre-
sentado um voto duro com 
uma série de ressalvas con-
tra a privatização, conforme 
antecipado pelo Broadcast 
na última semana. Apesar 
de o Tribunal ser compos-
to por nove ministros, so-
mente sete estão aptos a vo-

tar no julgamento ocorrido 
ontem. Bruno Dantas presi-
diu a sessão e não votou. Já 
a presidente Ana Arraes está 
de férias.

O principal ponto de po-
lêmica apresentado por Vi-
tal foi uma possível atuação 
futura da Eletrobras no mer-
cado de potência. De acordo 
com o ministro, a modela-
gem apresentada pelo Exe-
cutivo ignora que a empresa 
atuará neste mercado no fu-

turo. Assim, segundo ele, o 
valor final da venda da Ele-
trobras está subestimado. 
Este ponto, entretanto, não 
foi seguido pelos demais mi-
nistros do TCU.

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

por seis votos a um

Guilherme Pimenta 
Marlla Sabino 
Agência Estado
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Em João Pessoa, 
a Secretaria 
de Saúde do 
Município 
preparou 
16 postos de 
vacinação para 
atender hoje 
o público infantil

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) vai promo-
ver, hoje, o primeiro Dia C de 
vacinação infantil contra Co-
vid-19. O objetivo é ampliar a 
oferta da vacina e oportuni-
zar o acesso da vacinação à 
população com idade de cin-
co a 11 anos. 

A mobilização ocorrerá 
em todo o estado e o engaja-
mento das Secretarias Muni-
cipais de Saúde e das famí-
lias é muito importante para 
proteger as crianças.

 O secretário de Saúde, 
Geraldo Medeiros, reforça 
a importância da vacinação 
das crianças. “Com o cresci-
mento do número de casos, 
nos preocupa a vulnerabi-
lidade das nossas crianças. 
Além das medidas preventi-
vas já conhecidas, a vacina é 
um método seguro e cienti-
ficamente comprovado para 
proteger contra as formas 
graves e agudas da doen-
ça, prevenindo as crianças 
de complicações como a Sín-
drome Inflamatória Multis-
sistêmica Pediátrica (SIM-P) 
e óbitos”, observou. 

O secretário Geraldo Me-
deiros também destaca a ne-
cessidade de que os adultos 
recebam a dose de reforço, 
que deve ser administrada 
quatro meses após a conclu-
são do esquema principal. 
“Precisamos lembrar que to-
dos devem estar protegidos, 
trata-se de uma responsabi-
lidade consigo mesmo e com 
o próximo”, alertou.

As crianças com cinco 
anos de idade ou imunos-
suprimidas podem receber 
apenas a vacina pediátrica 
produzida pela Pfizer. A par-
tir dos seis anos de idade até 
os 11, também pode ser ad-
ministrada a dose pediátrica 
da CoronaVac. Até a manhã 
de ontem, a Paraíba já distri-
buiu 211.575 doses de vacina 
infantil para os 223 municí-
pios, o suficiente para a co-
bertura de 54% da popula-
ção alvo na Paraíba. 

Foram aplicadas na Pa-
raíba até ontem o totla 45.275 
doses em crianças com ida-
de de cinco a 11 anos, o que 
corresponde a 13,12% da po-
pulação estimada desta fai-
xa etária no estado. Todos os 
municípios estão abastecidos 
para atender o público no Dia 
C de vacinação infantil.

Em João Pessoa
A Prefeitura de João Pes-

soa vai disponibilizar 16 
postos de imunização dis-
tribuídos pela cidade, com o 
objetivo de ampliar a cober-

SES promove hoje uma mobilização junto com os municípios para imunizar crianças de cinco a 11 anos de idade

PB realiza Dia C de vacinação infantil
covid-19

Abandonar as famílias, se 
expor ao desconhecido e es-
tar disposto a exercer jorna-
das exaustivas de trabalho 
diariamente. Essa foi a roti-
na de milhares de profissio-
nais de saúde que, desde o iní-
cio da pandemia da Covid-19, 
demandam tempo e trabalho 
para cuidar e tentar salvar a 
vida das pessoas.  

Para reconhecer o traba-
lho e a missão exercida, o go-
vernador João Azevêdo san-
cionoua lei de número 12.196, 
instituindo o Dia Estadual em 
Homenagem e Gratidão aos 
Profissionais da Saúde que 
Atuaram na Linha de Fren-
te contra a Covid-19. A lei é 
de autoria do deputado Ri-
cardo Barbosa e foi publicada 
na edição de ontem no Diário 
Oficial da União.

O dia passa a ser cele-
brado, na Paraíba, de forma 
anual no dia 7 de abril, mes-
ma data em que se comemora 
o Dia Mundial da Saúde, cria-
do pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).

O dia instituído tem por 
finalidade demonstrar o re-
conhecimento da população 
paraibana ao trabalho desem-
penhado por todos os profis-
sionais da área da saúde que 

atuaram na linha de frente 
contra a doença, conscienti-
zar os profissionais da saúde 
e a sociedade acerca da fun-
ção social desses profissio-
nais; evitar que a luta desses 
profissionais durante o pe-
ríodo atípico e desafiador da 
pandemia seja esquecida.

O texto da lei afirma ain-
da que os profissionais agi-
ram “com destreza e bravura, 
arriscaram a própria saúde 
para cuidar das pessoas aco-
metidas pela referida doença 
infectocontagiosa durante a 
pandemia”.

Equipamento de referên-
cia para o enfrentamento da 
pandemia desde março de 
2020, o Hospital Metropolita-
no Dom José Maria Pires, em 
João Pessoa, segue como uma 
das principais unidades para 
o tratamento da doença.

Para Gilberto Costa Teo-
dózio, diretor de Atenção à 
Saúde da unidade, a instau-
ração da lei é um ato de re-

conhecimento para que os 
profissionais “não sejam es-
quecidos no decorrer desse 
tempo por essas ações vito-
riosas, essas ações de solda-
do, de guerrilha”. Segundo 
ele, esse reconhecimento do 
trabalho exercido pelos pro-
fissionais da saúde durante o 
período da pandemia da Co-
vid-19 se estende aos que tra-
balham indiretamente nes-
sa linha de frente, como os 
profissionais de manutenção 
hospitalar e serviços gerais, 
por exemplo, além de outras 
áreas da saúde. 

“Não é só a Medicina, não 
é só a Enfermagem, mas to-
das aquelas profissões da saú-
de, bem como aqueles que 
também trabalham indireta-
mente com essas pessoas que 
cuidam da vida, como aque-
les que fazem a manutenção 
dos hospitais, que limpam, 
os auxiliares de serviços ge-
rais, que cuidam da higieni-
zação dos centros cirúrgicos, 
das UTIs, das enfermarias”, 
exemplificou.

O diretor ainda destacou 
que a homenagem se estende 
aos profissionais que atuam 
na comunicação da saúde. “É 
através da comunicação e da 
informação que a gente con-
segue entender quais são os 
melhores tratamentos, quais 
são as melhores prevenções 
e o que está acontecendo no 
mundo no enfrentamento à 
covid”, lembrou Teodózio.

Homenagem às equipes de saúde

tura vacinal nesta faixa etá-
ria. Não é necessário realizar 
agendamento para vacinar 
este público.

 Os pais ou responsáveis 
poderão levar as crianças 
para tomar a vacina contra 
a Covid-19 das 9h às 22h no 
Mangabeira Shopping; das 
8h às 15h no Centro Muni-
cipal de Imunizações (Tor-
re); das 8h às 12h no Santuá-
rio Mãe Rainha (Aeroclube), 
Unipê (Água Fria), IFPB (Ja-
guaribe) e Funad (Conjunto 
Pedro Gondim) – exclusivo 
para crianças com deficiên-
cia ou comorbidade; e das 
8h às 11h em 10 Unidades de 
Saúde da Família (USF) dis-
tribuídas nos cinco distritos 
sanitários.

“Neste Dia C de Vacina-
ção contra Covid-19 estare-
mos com postos de imuni-
zação em diversas áreas da 
cidade para aplicar a primei-
ra dose da vacina. Então, con-
vocamos os pais e responsá-
veis a levarem as crianças 
que estão dentro da faixa etá-
ria para serem vacinadas e, 
assim, estarem mais protegi-
das”, ressaltou a diretora de 
Vigilância em Saúde de João 
Pessoa, Alline Grisi.

Para a criança ser vaci-
nada, é preciso apresentar 
documento oficial com foto, 
Cartão SUS ou CPF, e com-
provante de residência em 
João Pessoa. 

No caso das crianças com 
deficiência ou comorbidade, 
além dos documentos já cita-
dos acima, é necessário apre-
sentar laudo ou declaração 
médica que comprovem es-
sas condições.

De acordo com os regis-
tros do Portal da Transparên-
cia da Prefeitura de João Pes-
soa, até o momento, 24.258 
crianças de cinco até 11 anos 
de idade receberam a pri-
meira dose da vacina contra 
a Covid-19 na capital.

Doses
Secretaria distribuiu 

211.575 doses 
pediátricas de 
vacinas contra 

a Covid-19

Mais 1.289 
casos são 
confirmados

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) registrou, on-
tem, 1.289 casos de Covid-19. 
Entre os casos confirmados 
neste boletim, 41 (3,18%) são 
moderados ou graves e 1.248 
(96,82%) são leves. Agora, a 
Paraíba totaliza 545.538 ca-
sos confirmados da doença, 
que estão distribuídos por to-
dos os 223 municípios. Até o 
momento, já foram realizados 
1.398.576 testes para diagnós-
tico da Covid-19.

Também foram confir-
mados 20 novas mortess, des-
de a última atualização, sete 
delas ocorridas nas 24h entre 
a segunda-feira e ontem. Com 
isso, o estado totaliza 9.976 
mortes. O boletim registra ain-
da um total de 395.420 pacien-
tes recuperados da doença. Os 
óbitos divulgados ontem ocor-
reram entre os dias 24 de janei-
ro e 15 de fevereiro. As vítimas 
são 10 homens e 10 mulheres, 
com idades entre 59 e 94 anos. 

Foi registrado no Siste-
ma de Informação SI-PNI, a 
aplicação de 7.500.279 doses. 
Até ontem, 3.260.864 pessoas 
foram vacinadas com a pri-
meira dose (80,31% do total) 
e 3.005.566 completaram os 
esquemas vacinais, o que re-
presenta 74,03% da população. 

Do total de vacinados 
com o esquema primário com-
pleto, 2.922.408 tomaram as 
duas doses e 83.158 utilizaram 
imunizante de dose única.  So-
bre as doses adicionais, foram 
aplicadas 31.658 em pessoas 
com alto grau de imunossu-
pressão e 1.202.189 doses de re-
forço na população com idade 
a partir de 18 anos. 

Ocupação de leitos
A ocupação total de lei-

tos de UTI (adulto, pediátrico 
e obstétrico), em todo o esta-
do, é de 55%. Fazendo um re-
corte apenas dos leitos de UTI 
para adultos na Região Metro-
politana de João Pessoa, a taxa 
de ocupação chega a 75%. Em 
Campina Grande, estão ocu-
pados 49% dos leitos de UTI 
adulto e no Sertão, 52% dos lei-
tos de UTI para adultos. 

PB havia imunizado contra a Covid-19, até ontem, 45.275 crianças, ou seja, 13,12% do público

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

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com 

O município de Campina 
Grande  realiza o “Dia C” de 
vacinação das crianças. A va-
cinação acontecerá nas Unida-
des Básicas de Saúde, parques 
e escolas municipais. Para ter 
acesso à vacinação é neces-
sário realizar o agendamen-
to prévio pelo site vacinacao.
campinagrande.pb.gov.br ou 
pelo aplicativo Vacina Cam-
pina. 

A vacinação acontecerá 
pela manhã, das 9h às 12h, no 
Parque da Liberdade, Parque 
da Criança, no Centro de Saú-
de de São José da Mata e na 

UBS Crisóstomo Lucena (do 
complexo Habitacional Aluí-
zio Campos), na UBS do dis-
trito de Galante e na nova UBS 
Padre Hachid Ilo Beserra, no 
bairro da Glória, inaugurada 
na semana passada.

Também haverá vacina-
ção, das 8h30 às 11h30, em es-
colas municipais dos bairros 
Monte Santo, Pedregal e San-
to Antônio. À tarde, das 14h 
às 17h, os pontos de vacinação 
serão nos parques da Liber-
dade e da Criança e no Cen-
tro Especializado em Reabili-
tação, em Bodocongó.

Em parques e escolas

A data
O dia 7 de abril será 

para homenagear 
os profissionais de 
saúde que atuaram 
contra a Covid-19

Foto: Roberto Guedes
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Processo é utilizado em fraturas com o uso de um fármaco, que recupera mais rapidamente a área machucada 

Implante acelera regeneração óssea
pesquisa da ufpb

Jornal União (6col) 29,8 x 12,3 cm

A operadora HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com registro na ANS sob o nº 36.825-3, diante da obrigação legal contida no inciso II, parágrafo único, art. 13, da Lei nº 9656/98 e na Súmula nº 28/2015-ANS, bem como ainda, em 
face das tentativas sem sucesso de notificação pessoal, vem, por meio do presente Edital, NOTIFICAR os beneficiários abaixo listados para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação, regularizem a situação 
de seu plano de saúde, garantindo, assim, a manutenção dos serviços contratados, podendo, para tanto, comparecer à sede da empresa, situada na Av. Júlia Freire, 1058, Expedicionários - João Pessoa/PB ou entrar em contato 
com a mesma através dos números 4020.9093 (setor de cobrança) e 0800 2809130 (SAC). Vale destacar que o desinteresse do beneficiário (não regularização da situação contratual no prazo acima conferido) acarretará na adoção 
das medidas previstas na legislação supramencionada. A HAPVIDA JOÃO PESSOA aproveita o ensejo para ressaltar o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta relação permaneça firme e duradoura.
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Um implante artificial que 
acelera a regeneração de fratu-
ras ósseas, por meio da libera-
ção controlada do fármaco sin-
vastatina na área lesionada, foi 
desenvolvido por pesquisado-
res da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). O dispo-
sitivo também tem a vanta-
gem de ser biorreabsorvível, 
ou seja, é eliminado pelo pró-
prio corpo. À medida que ele 
expele o medicamento e recu-
pera o rompimento ou o trin-
camento do osso, ele se de-
compõe.

O implante de tamanho 
minúsculo, em escala nano-
métrica, produzido a partir de 
macromoléculas do tipo po-
límeros, comumente usados 
na área médica, é capaz de se 
adaptar a diferentes tipos de 
lesões ósseas e deve ser apli-
cado por profissionais capa-
citados, isto é, médicos cirur-
giões ortopédicos.

“O implante é um sistema 
nanométrico, cuja estrutura é 
menor do que um fio de cabe-
lo. Isso favorece a migração e 
contato com as células [do osso 
danificado]”, explica Kaline 
Ferreira, principal inventora 
do dispositivo e, atualmente, 
doutoranda do Programa de 
Pós-graduação em Ciência e 
Engenharia de Materiais, vin-
culado ao Centro de Tecnolo-
gia (CT) da UFPB.

Apesar de a sinvastatina 
ser um fármaco popularmen-
te conhecido por diminuir os 
níveis de colesterol ruim e tri-
glicerídeos no organismo hu-
mano, a doutoranda da UFPB 
destaca que estudos mostram 
que a substância também es-
timula a melhora da densida-
de óssea.

“A sinvastatina estimula 
a expressão da proteína mor-
fogenética óssea (BMP)-2, gli-
coproteína responsável por 
recrutar as células osteopro-
genitoras para os locais de for-
mação óssea. Quando encon-
tradas em altas concentrações 
no tecido ósseo, possuem ca-
ráter indutivo e regenerati-
vo”, esclarece a pesquisado-
ra. O implante é indicado, por 
exemplo, para recuperação de 
fraturas ocasionadas por os-
teoporose. 

Estudo em parceria
O estudo que resultou no 

invento foi desenvolvido em 
parecia com a Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU), 
entre 2015 e 2017, durante o 
mestrado de Kaline Ferrei-
ra. Os testes experimentais, 
na UFU, constataram a indu-
ção e a aceleração do proces-

O laboratório farmacêutico Novartis Biociências S.A
comunica que está realizando o recolhimento do lote
2113638 do medicamento de venda sob prescrição
Diovan® HCT 160 mg + 12,5 mg, em decorrência de
desvio pontual no processo de embalagem. Tal desvio
não apresenta risco para a saúde dos pacientes em uso
do medicamento. A Novartis afirma que a qualidade e a
segurança de todos os seus produtos e o bem-estar dos
pacientes são de extrema importância para a empresa e
ressalta que todas as medidas corretivas já foram
adotadas pela companhia e seus parceiros.
Os pacientes que adquiriram o produto desse lote
também devem entrar em contato com o SIC para
maiores esclarecimentos e orientação para devolução do
medicamento, sem custos.
Para mais informações, acesse o site oficial da Novartis
(www.novartis.com.br) ou entre em contato com o SIC
(sic.novartis@novartis.com ou 0800 888 3003).

Patente obtida do resultado da pesquisa realizada na UFPB, junto com a Universidade Federal de Uberlândia, deverá ser explorada através de parceria com o setor 

Foto: Ortilo Antônio

so regenerativo e obtiveram 
parâmetros adequados para a 
produção em larga escala do 
material.

O sistema Solution Blow 
Spinning (SBS), método de-
senvolvido e patenteado pelo 
professor do Departamento 
de Engenharia de Materiais, 
do Centro de Tecnologia (CT) 
da UFPB, Eliton Medeiro e 
utilizado para produzir o im-
plante artificial regenerativo 
manométrico, custa cerca de 
R$ 42 mil. Já o investimento 
necessário para produzir um 
implante é de quase R$ 5 mil.

“Patenteamos a composi-
ção e o processo de produção 
desse sistema nanométrico. O 
tempo necessário para a pro-
dução de um implante artifi-
cial regenerativo Manométri-

co depende do tamanho da 
fratura óssea. Os usados nos 
testes do estudo foram con-
feccionados em 1h30”, infor-
ma Kaline Ferreira.

Além do professor Eliton 
Medeiros, também partici-
pou do desenvolvimento do 
dispositivo o docente da Es-
cola Técnica de Saúde (ETS), 
do Centro de Ciências da Saú-
de (CCS) da UFPB, Lúcio Cas-
tellano. 

Os resultados obtidos na 
elaboração da patente estão 
em processo de revisão final 
nos periódicos aos quais fo-
ram submetidos. Inicialmen-
te, pretende-se explorar a pa-
tente através de parcerias com 
empresas do ramo farmacoló-
gico e do segmento de próte-
ses ortopédicas.
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Paraíba

A Polícia Civil está inves-
tigando os assassinatos de 
quatro mulheres ocorridos 
em menos de 72 horas no in-
terior do estado. Os casos fo-
ram registrados nas cidades 
de Catolé do Rocha, Lucena, 
Santa Rita e Uiraúna. Em um 
dos casos, o companheiro de 
uma delas também foi assas-
sinado. Esse fato aconteceu na 
cidade sertaneja de Uiraúna e 
os suspeitos ainda não foram 
identificados.

Em Catolé do Rocha, Ser-
tão do estado, a servidora do 
Instituto Federal de Educação 
da Paraíba (IFPB), Iane Cris-
tina Rafael da Rocha, de 35 
anos, foi assassinada com re-

quintes de crueldade. O prin-
cipal suspeito é o namorado 
dela, identificado por Mateus 
Ferreira Miranda, que se en-
contra foragido.

O feminicídio aconteceu 
na manhã de segunda-feira 
(14) e o corpo de Iane foi en-
contrado no interior de uma 
área de lazer, na Rua João 
Evangelista, no bairro Jardim 
Planalto. Mateus, segundo le-
vantamento feito pela polícia 
teria utilizado uma tábua de 
cortar carne para agredir a jo-
vem. Iane ainda apresentava 
sinais de estrangulamento.

O delegado Homero Pe-
razzo Filho, da 18ª Delega-
cia da Polícia Civil de Cato-
lé do Rocha confirmou que 
Iane Cristina teria sido mor-
ta pelo namorado, num crime 

com características de femini-
cídio e solicita o apoio da po-
pulação para quem souber do 
paradeiro de Mateus comuni-
car à polícia que o sigilo será 
preservado.

Iane Cristina Rafael da 
Rocha era filha do ex-prefei-
to e ex-vereador de Catolé do 
Rocha, Jessé Rafael de Figuei-
redo. Ontem, a Reitoria do 
IFPB/Campus Catolé do Ro-
cha emitiu uma nota lamen-
tando o falecimento da fun-
cionária Iane Cristina que 
prestava serviços na Direto-
ria de Administração, Plane-
jamento e Finanças desde o 
dia 1º deste mês.

Lucena
No interior de um bar, 

uma mulher identificada por 

Maria Aparecida, de 51 anos, 
foi executada a tiros na cida-
de de Lucena, Litoral Norte 
do estado. O crime aconteceu 
na madrugada de sábado (12).

Segundo policiais que 
atenderam a ocorrência, 
“Cida” estava no bar quando 
foi atingida com tiros no ros-
to. A mulher ainda foi socor-
rida por uma equipe do Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu), mas não 
resistiu a gravidade dos feri-
mentos.

A motivação e autoria do 
crime ainda não foram desco-
bertos e a Polícia Civil está in-
vestigando o caso.

Santa Rita
Uma mulher de identida-

de desconhecida, aparentan-

do entre 50 e 60 anos foi en-
contrada morta em uma área 
rural da cidade de Santa Rita, 
na Região Metropolitana de 
João Pessoa. Segundo o de-
legado Ademir Fernandes, a 
vítima apresentava sinais de 
estrangulamento.

“Ela foi estrangulada em 
outro local e trazida pra cá, 
onde foi deixada, segundo 
avaliou o perito”, de acordo 
com o delegado. Ademir Fer-
nandes adiantou que foram 
colhidos materiais orgânicos 
para serem analisados e sa-
ber se a vítima sofreu violên-
cia sexual.

Em todos os casos a Po-
lícia Civil solicita o apoio 
da população para identifi-
car os responsáveis por es-
ses crimes para que possam 

ser presos. Qualquer infor-
mação pode ser dada atra-
vés do 197.

Uiraúna 
Na noite de domingo (13) 

um casal identificado por Jef-
ferson Ray de Oliveira e An-
tônia Milena de Barbosa, am-
bos de 20 anos, foram mortos 
a tiros após serem persegui-
dos pelas ruas da cidade. 

Imagens de câmeras de 
segurança estão em poder da 
polícia que podem identificar 
a dupla de criminosos que es-
tavam em uma moto. Os tiros 
contra o casal foram dispara-
dos pelo garupa. Mais de 20 
tiros foram disparados con-
tra Ray e Antônia. Ela ainda 
foi socorrida para o Hospital 
Regional de Cajazeiras.

Em Catolé do Rocha, servidora do IFPB foi morta após ser agredida pelo namorado com a tábua de cortar carne

Mulheres são assassinadas na Paraíba 
violência

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Uma perseguição poli-
cial na rodovia BR-230 ter-
minou com a prisão de dois 
homens, sendo que um de-
les está internado no Hospi-
tal de Emergência e Trauma, 
em João Pessoa, e a morte de 
um terceiro, todos suspei-
tos de participação no assal-
to quando tomaram um veí-
culo modelo Ford/Ka. No 

Hospital de Emergência e 
Trauma, em João Pessoa se 
encontra internado Ander-
son Maximiniano Brito dos 
Santos, ferido na capotagem 
do veículo.

Segundo informações da 
Polícia Rodoviária Federal 
durante fiscalização na Uni-
dade Operacional da PRF de 
Café do Vento, a equipe deu 

ordem de parada ao veículo, 
no entanto, a ordem foi deso-
bedecida pelo motorista, que 
passou a empreender fuga 
da equipe policial.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral, com apoio da Polícia 
Militar da Paraíba iniciou 
uma perseguição por cerca 
de oito quilômetros. Na al-
tura do km 78 – sentido João 

Pessoa/Campina Grande o 
motorista perdeu o controle 
da direção e capotou. O veí-
culo era ocupado por quatro 
suspeitos. No levantamen-
to realizado pela PRF ficou 
constatado que o Ford/Ka 
havia sido roubado na ca-
pital paraibana poucas ho-
ras antes. 

Um dos suspeitos que 

não teve o nome revelado, se 
feriu gravemente e, mesmo 
após atendimento médico, 
morreu no local do aciden-
te. Dos outros três ocupantes 
do veículo, dois foram cap-
turados, sendo que Ander-
son Maximiniano foi levado 
para o hospital de Trauma e 
o outro para a Delegacia de 
Polícia. Um conseguiu es-

capar. Os policiais rodoviá-
rios e militares realizaram 
buscas no local, porém não 
conseguiram localizar o fo-
ragido. 

Em posse dos suspeitos 
havia um revólver com oito 
munições. Todo o material 
apreendido foi encaminha-
do à Polícia Judiciária de Ita-
baiana.

Perseguição policial acaba em capotamento e morte
na BR-230

Imagens de câmeras de se-
gurança instaladas na Ave-
nida Esperança, no bairro 
de Manaíra, em João Pessoa, 
identificaram o grupo que te-
ria participado da tentativa de 
assalto sofrida pelo delegado 
Reinaldo Nóbrega, na noite 
de domingo (13). O delegado 
Gustavo Carleto, que investi-
ga o caso informou que a po-
lícia já tem fotos de dois dos 
suspeitos, inclusive já sabe 
que o grupo teria fugido em 

direção ao bairro São José.
Um dos suspeitos, identifi-

cado por Jefferson Luiz Nas-
cimento Silva, de 23 anos, que 
reside no bairro São José, foi 
transferido na segunda-feira 
(14) para o Hospital de Emer-
gência e Trauma da capital. 
Inicialmente teria sido aten-
dido no Hospital da Unimed 
e depois levado para o Trau-
minha de Mangabeira. Na 
Unimed soube que o plano de 
saúde dele estava vencido. O 
jovem está sob custódia da Po-
lícia Militar no Trauma.

O delegado Carleto infor-
mou que o inquérito policial 
que investiga a tentativa de 
assalto contra Reinaldo Nó-
brega está sob sigilo. Ele dis-
se apenas que equipes da De-
legacia de Homicídios estão 
em diligências para localizar 
e prender o trio foragido.

identificados

Imagens mostram suspeitos 
de tentativa de assalto

Gustavo Carleto está à 
frente das investigações 
do atentado sofrido pelo 
colega Reinaldo Nóbrega

Foto: Arquivo

O Núcleo de Homicí-
dios de Santa Rita está so-
licitando o apoio da popu-
lação para tentar identificar 
e prender os autores do as-
sassinato de Gabriel Fran-
celino Olímpio, de 22 anos, 
que era servidor da Prefeitu-
ra de Santa Rita. O corpo do 
jovem foi sepultado ontem, 
no cemitério público daque-
la cidade da Região Metro-
politana de João Pessoa.

Segundo informações co-
lhidas pela polícia, por vol-
ta das 19h o jovem estava la-
vando o carro da mãe dele, 
no bairro Alto das Popula-
res, em Santa Rita, quando 
uma dupla de moto perse-
guindo outra pessoa efetuou 
disparos. Gabriel ainda ten-
tou correr, mas foi atingi-
do. Os disparos ainda atin-
giram outras duas pessoas.

Gabriel foi socorrido 
para o Hospital Flávio Ri-
beiro Coutinho e naquela 
unidade foi levado para a 
ala vermelha e a enfermeira 
Sandra Francelino foi aten-

der a ocorrência e para sua 
surpresa a vítima baleada 
era seu filho. Mesmo deses-
perada tentou reanima-lo, 
junto com a equipe médica, 
mas ele não resistiu. “Não 
pude salvar meu filho”, la-
mentou.

Sandra disse que o so-
nho de seu filho era ser po-
licial militar e estava se pre-
parando para participar do 
concurso. “Ele considera-
va o bairro violento e pe-
diu para sair daquele lugar”, 
lembrou. A polícia acredita 
que ele tenha sido atingido 
por bala perdida.

Nas investigações a po-
lícia soube que o alvo dos 
bandidos era um jovem 
identificado por Alisson Lu-
cas Alves de Oliveira, de 23 
anos, que está no Hospital 
de Emergência e Trauma e 
o estado clínico dele é con-
siderado grave. A polícia está 
aguardando que Alisson se re-
cupere e receba alta para sa-
ber os motivos que queriam 
matá-lo. 

em santa Rita

Jovem é baleado e morre 
na presença da mãe

Investigadores da De-
legacia de Roubos e Fur-
tos de Veículos e Cargas 
(DRFVC) da capital pren-
deram em flagrante na 
segunda-feira (14), uma 
mulher de 35 anos e um 
homem de 21, pelo crime 
de receptação previsto no 
art. 180 c/c art. 29 do Có-
digo Penal.

“O casal foi flagrado 
pelos agentes da delega-
cia no momento em que 
negociava um drone e 
acessórios no estaciona-
mento de uma loja de de-
partamentos da capital. 
Importante destacar que 
esse equipamento foi sub-
traído juntamente com 
um veículo, mediante 
ameaça de arma de fogo, 
fato que ainda está sob 
investigação”, ressaltou o 
delegado Carlos Othon, 
titular da DRFVC. 

Othon disse ainda que 
o drone recuperado - con-
siderado um equipamen-
to caro era usado para o 

trabalho e foi restituído 
em perfeito estado ao seu 
legítimo proprietário. 

“A DRFVC orienta 
que a população tenha o 
máximo de cuidado em 
negociações realizadas 
através de aplicativos de 
vendas on-line, em es-
pecial a compra e ven-
da de objetos com ori-
gem ilícita ou com valor 
desproporcional ao de 
mercado. Também deve 
ter cautela com encon-
tro presencial para efe-
tivar negociações nessas 
plataformas”, concluiu. 
Para a polícia as pessoas 
devem sempre descon-
fiar dos locais indicados 
para a negociação.

O delegado alerta que 
a  população pode colabo-
rar com a Polícia Civil li-
gando para o número 197 
(Disque-Denúncia). A li-
gação é gratuita e anôni-
ma, garantindo o sigilo 
absoluto.

flagRante

Casal é preso com drone 
e diversos acessórios

Mateus (acima) é o 
principal suspeito 
pela morte de Iane; 
ele teria utilizado 
uma tábua de 
cortar carne e 
aplicado violento 
golpe na cabeça da 

Cida foi 
executada a 
tiros quando 
se encontrava 
em um bar 
na cidade de 
Lucena, Litoral 
Norte do estado

Fotos: Reprodução Foto: Reprodução
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Sancionada, com veto, pelo governador João Azevêdo, lei estadual foi publicada na edição de ontem do DOE 

Sacrifício de animais é proibido

Está proibido o sacrifício 
de animais pelos órgãos de 
controle de zoonoses, canis 
públicos e estabelecimentos 
oficiais congêneres. É que foi 
sancionada pelo governador 
João Azevêdo - e publicada 
na edição do Diário Oficial 
do Estado (DOE) de ontem, a 
Lei Estadual 12.216, de 31 de 
dezembro de 2021, que veta 
qualquer tipo de sacrifício 
animal por parte de órgãos 
públicos que lidam direta-
mente com animais, sobre-
tudo os de rua.

A lei, de autoria do depu-
tado estadual Anísio Maia, 
só ressalva os casos especí-
ficos que permitam a euta-
násia. Foi publicada com um 
veto no seu artigo 2° que, ori-
ginalmente, previa uma pu-
nição em multa de 50 UFR-PB 
por animal sacrificado irre-
gularmente e, no caso de re-
incidência, o dobro desse va-
lor. Em sua justificativa para 
o veto parcial, o governador 
João Azevêdo explicou que o 
legislador incidiu em incons-
titucionalidade, uma vez que 
a competência para definição 
de regras gerais nesse âmbito 
é do Governo Federal.

“O legislador estadual, 
portanto, incidiu em incons-
titucionalidade ao estipular a 
multa de 50 UFR-PB por ani-
mal sacrificado. Mesmo por-
que a própria Lei Nacional nº 
14.228/2021 já prevê a aplica-
ção de multa. Dessa forma, 
diante da imposição consti-
tucional, sou forçado a vetar 
parcialmente o projeto de lei 
na forma das razões expos-
tas”, explicou o governador.

Na justificativa para a pro-
positura, o deputado Anísio 
Maia explicou que o até en-
tão projeto de lei tinha como 
objetivo fazer com que o Go-
verno do Estado e as prefei-

agora é lei

n 

ONG Anjos 
de Rua
comemorou 
a sanção 
da lei que 
proíbe os 
centros de 
zoonoses 
e os canis 
públicos da 
Paraíba de 
sacrificarem 
animais                

Feira Móvel
Edição será 
no Altiplano, 
Brisamar e 
Bancários

A edição de Verão da 
Feira Móvel do Produtor, 
estará, esta semana, nos 
bairros do Altiplano, Brisa-
mar e Bancários. A progra-
mação começa amanhã, às 
14h, na Praça João Andreo-
la, no Altiplano. Quem pas-
sar por lá, até as 19h, vai en-
contrar produtos agrícolas, 
gastronomia e artesanato. 
Já na sexta, a Feira estacio-
na na Praça Nathália Oli-
veira Wanderley, no Bri-
samar, para realização da 
edição fixa no espaço sem-
pre às sextas-feiras.

No sábado, será a vez 
do bairro dos Bancários 
receber a edição da Feira, 
das 15h às 20h, na Praça da 
Paz. O projeto foi implan-
tado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb), no ano passado, 
e tem proporcionado um 
novo momento para pro-
dutores rurais, artesãos 
e microempreendedores 
da capital. “Além dessas 
novas oportunidades que 
temos viabilizado para es-
ses trabalhadores, temos 
todo um projeto de capa-
citação para esses profis-
sionais, para que eles pos-
sam impulsionar cada vez 
mais o seu negócio”, desta-
cou Fábio Carneiro, secre-
tário da Sedurb.

Destruição

Obras de artistas paraibanos se decompõem
 

As pinturas dos artistas 
plásticos Chico Ferreira e El-
pídio Dantas, feitas no re-
vestimento com cerâmica no 
Viaduto Dorgival Terceiro 
Neto, conhecido popular-
mente como Viaduto Tercei-
rão, estão sujas e com infil-
trações. Uma delas, inclusive, 
já perdeu parte da cerâmica. 
Questionado sobre o assun-
to, o superintendente da Au-
tarquia Municipal de Limpe-
za Urbana, da Prefeitura de 
João Pessoa (PMJP), Ricardo 
Veloso, disse que a Emlur já 
tem um calendário pronto 

para promover a lavagem da-
queles painéis.

Veloso lembrou que a úl-
tima limpeza feita no Via-
duto Terceirão aconteceu no 
ano passado, e que a maior 
dificuldade encontrada pela 
equipe da Emlur foi com re-
lação à pichação de vânda-
los ao lado dos painéis. Mas 
garantiu a lavagem e repa-
ros do viaduto nos próximos 
meses.  

As artes nos 10 painéis 
existentes nas paredes do 
Viaduto Terceirão foram 
inauguradas no ano de 2000. 
Elas medem aproximada-
mente 3 metros de compri-
mento por 30 metros de lar-

Ressalva
Apenas em casos 
como eutanásia 
é que os animais 

podem ser 
sacrificados

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

turas municipais discutissem 
a necessidade de elaborar po-
líticas públicas menos cruéis 
no manejo populacional de 
animais soltos nas ruas. 

A nova lei estadual sancio-

nada pelo governador foi co-
memorada pelos integrantes 
da causa animal, principal-
mente pelos protetores dos 
animais de rua. Fabíola Re-
zende, responsável pela or-
ganização não-governamen-
tal Anjos de Rua, que atua na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa resgatando animais 
em condições precárias, cui-
dando e encaminhando para 
adoção, celebrou a nova regra.

“Estou feliz demais, é um 
avanço para a causa animal 
na Paraíba”, comemorou, 
acrescentando: “A causa ani-
mal é uma questão de saú-
de pública, educação e cultu-

ra de paz. E a cada dia cresce 
e avança em leis e projetos no 
Brasil. Agora, a Paraíba avan-
ça com uma lei muito impor-
tante que foi sancionada pelo 
governador João Azevêdo, 
que proíbe os centros de zoo-
noses e canis públicos de sa-
crificar animais. 

Os animais são seres sen-
cientes (que possuem ou con-
seguem receber impressões 
ou sensações), e hoje fazem 
parte da família. Não existe 
mais aquela de colocar o ani-
mal no quintal e deixar amar-
rado. A lei é um avanço para 
a causa animal na Paraíba”, 
avaliou a protetora.

José Alves 
zavieira2@gmail.com Emlur 

Empresa garantiu 
que, nos próximos 
meses, ocorrerá 

lavagem e reparos 
nos painéis

gura. São enormes murais 
que, apesar do tamanho, po-
dem passar despercebidos 
pelas  pessoas que transi-
tam pelas calçadas da Ave-

nida Miguel Couto.
O comerciante Nailton 

Nóbrega disse que transi-
ta pelo local praticamente 
todos os dias e revelou que 
nunca parou para apreciar 
aquelas artes. “Eu sou pes-
soense, passo todos os dias 
pelo mesmo local, já que te-
nho uma pequena loja na 
Rua Duque de Caxias, mas 
nunca parei para visualizar 
ou analisar as obras em ce-
râmica que foram feitas para 
dar mais visibilidade ao via-
duto”, declarou.

Ainda segundo Nailton 
Nóbrega, muita gente passa 
por aqui todos os dias, mas 
se você for fazer uma pesqui-

sa sobre o assunto, verá que 
quase ninguém observa essa 
arte, apesar dela proporcio-
nar mais beleza ao ambien-
te”, disse o comerciante.

O taxista Márcio Farias, 
mesmo revelando que nun-
ca parou para observar a arte 
que foi colocada nas pare-
des do viaduto, afirmou que 
qualquer tipo de arte é moti-
vo de satisfação para os mo-
radores de uma cidade. 

“Esse tipo de painel é 
muito mais elegante do que 
o cimento puro que foi joga-
do na construção do viaduto. 
Reconheço que somos caren-
tes de arte e quando temos, 
não apreciamos”, refletiu. 

Pinturas dos artistas plásticos Chico Ferreira e Elpídio Dantas, no Viaduto Dorgival Terceiro Neto, estão sujas e com infiltrações; uma delas já perdeu parte da cerâmica

Foto: Roberto Guedes

Publicada na edição de ontem do DOE, a lei veta qualquer tipo de sacrifício por parte de órgãos públicos que lidam diretamente com animais, sobretudo os de rua

Fotos: Douglas Silva/Reprodução
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“Foi o melhor mestre que 
eu tive no cinema, pela 
forma espontânea, na-
tural de tratar seus en-

trevistados. Antes de trabalhar como 
assistente de direção de Jabor, eu já 
tinha feito dois curtas-metragens, mas 
não tinha desenvoltura para trabalhar 
com a gravação da entrevista e das ima-
gens, simultaneamente. Com Jabor, eu 
tomei conhecimento e entrei no ‘cinema 
direto’, no qual o som direto é gravado 
em sincronia com a captação das ima-
gens pela câmera, que era a forma mais 
moderna, naquele momento, com o 
advento do gravador da marca Nagra, 
lançado por Jean Rouch, que esteve na 
Paraíba, no início dos anos 1980, e que 
levou alguns paraibanos para fazer ci-
nema em Paris”. 

A declaração foi do cineasta parai-
bano Vladimir Carvalho, referindo-se à 
morte, aos 81 anos de idade, do cineasta, 
jornalista e cronista carioca Arnaldo 
Jabor, que ocorreu na madrugada de 
ontem, no Hospital Sírio-Libanês, em 
São Paulo. Ele estava internado desde 
dezembro do ano passado, após sofrer 
um acidente vascular cerebral (AVC). 
Vladimir foi assistente de Jabor em 
Rio, Capital do Cinema (1965) e Opinião 
Pública (1967), que é “o melhor filme 
sobre a classe média carioca”, segundo 
o documentarista.

“Arnaldo Jabor foi a pessoa que me-
lhor expressou-se sobre o cinema escre-
vendo. Era um poeta de mão cheia e um 
cronista extraordinário, que vai fazer 
muita falta ao cinema e ao jornalismo. 
Penso que, nas últimas três décadas, 
ninguém escreveu melhor do que ele. 
É a perda irreparável de um cara que 
tinha ampla biografia, com uns 10 livros 
publicados, cada um melhor do que o 
outro. Para mim é uma comoção e um 
dia muito triste. Apesar da idade, agia 
como um jovem, pois era bem disposto”, 
afirmou Vladimir Carvalho. 

O documentarista paraibano também 
destacou a importância de Arnaldo 
Jabor no movimento Cinema Novo. 
“Depois da Semana de Arte Moderna, 
o Cinema Novo foi a coisa mais ex-
traordinária que aconteceu na cultura 
brasileira, pela mudança de ótica em 
áreas como a social e a política. Jabor era 
um desses mestres, ao lado de Joaquim 
Pedro de Andrade, Glauber Rocha, Leon 
Hirszman, Paulo César Saraceni e Wal-
ter Lima Júnior, entre outros”, comentou 
Vladimir Carvalho.

São três filmes emblemáticos de 
Arnaldo Jabor, na ótica de seu ex-assis-
tente: Tudo Bem, lançado em 1978, Eu 
Sei que Vou Te Amar (1986) e o último, A 
Suprema Felicidade (2010). “Os dois pri-
meiros por causa do tema, a concepção 
e o tratamento estético. O terceiro eu 
acho uma obra-prima, de corte felliniano, 
extraordinário”, justificou Vladimir.

Para o cineasta Bertrand Lira, Jabor 
deixou um legado que foi o de ser ta-
lentoso e um dos cineastas mais impor-
tantes do Brasil. Entre seus filmes, ele 
destaca Toda Nudez Será Castigada (1973), 
que “é uma crítica ácida à sociedade 
conservadora e à família tradicional”, 
Eu Te Amo (1981) e Tudo Bem. “Ele tinha 
domínio da técnica da linguagem”, disse 
o realizador paraibano.

Bertrand Lira elogiou a carreira de 
Arnaldo Jabor no cinema, mas não 

lhe agradou a função de comentarista 
polêmico que o cineasta exercia para 
a Rede Globo. “Se nos filmes Jabor faz 
uma crítica à hipocrisia da sociedade 
brasileira, nos seus comentários passou 
a se mostrar conservador e politicamen-
te reacionário, o que foi uma pena”, 
justificou o cineasta.

De acordo com o crítico de cinema 
João Batista de Brito, Arnaldo Jabor 
foi uma figura importante no Cinema 
Novo, além de ser um pensador do ci-
nema e da cultura brasileira. “Ele focava 
no que deveria ser a essência do cinema. 
Os filmes de Jabor meus favoritos são 
os da ‘Trilogia do Amor’, a exemplo 
do Eu Te Amo, com a atriz Sônia Braga. 
Esses são filmes intimistas como fazia o 
diretor Walter Hugo Khouri, que depois 
enveredou pela linha erótica”.

Para o crítico e pesquisador, a obra 
fílmica de Jabor não era meramente 
erótica, pois tinha um tema existencial 
por trás da relação de um casal entre 
quatro paredes. “Ele também era po-
lêmico no que publicava, mas era uma 
escrita bem fundamentada”, afirmou 
João Batista de Brito.

Ao longo da carreira Arnaldo Jabor 
dirigiu sete longas-metragens, dois 
curtas e dois documentários, além de 
ter sido jornalista, escritor e colunista 
de telejornais.

De acordo com o jornal O Globo, ele 
deixou um filme inédito: a obra é intitu-
lada Meu Último Desejo, baseada no conto 
O Livro dos Panegíricos, do escritor Rubem 
Fonseca. Na produção, um ex-político 
influente (o ator Michel Melamed) com 
planos de delatar os crimes de seus ve-
lhos aliados e que, por isso, se torna alvo 
de uma conspiração.

Crítico e cineastas paraibanos refletem sobre a 
importância da obra do realizador, jornalista e 
cronista carioca, morto aos 81 anos de idade

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Arnaldo Jabor: o 
tradutor da classe 
média brasileira
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Opinião Pública

Tudo Bem

Pindorama

Eu Te Amo

Toda Nudez Será Castigada

Eu Sei que Vou Te Amar

O Casamento

A Suprema Felicidade

Documentário de 1967, em 
plena ditadura militar, no 
qual reúne depoimentos de 
membros da classe média 
expondo suas opiniões sobre 
diversos assuntos, como 
juventude, política e mídia.

Eleito pela (Abraccine) um dos 
100 melhores filmes brasileiros 
de todos os tempos, a produção 
de 1978 tem a marca registrada 
do diretor: conflitos da típica 
família de classe média num 
apartamento em reforma.

Em 1971, a primeira ficção do 
diretor foi representante do 
Brasil em Cannes. No século 
16, um nobre português funda 
um país, cuja a miscigenação 
e a escravatura transformam o 
lugar em uma nação delirante.

Protagonizado por Sônia Braga, 
filme de 1981 começa como 
drama psicológico, evolui para 
uma comédia erótica e acaba 
num delírio musical, abordando 
paralelamente temas como o 
machismo e homossexualidade.

Baseado na peça de teatro 
homônima de Nelson 
Rodrigues, o longa de 1973 
ganhou o Urso de Prata em 
Berlim. No enredo, de praxe, 
um relato da hipocrisia moral 
da classe média.

Longa de 1986 participou de 
Cannes, concorrendo à Palma 
de Ouro e laureando Fernanda 
Torres como Melhor Atriz, até 
então um prêmio inédito. Na 
trama, um casal decide fazer 
um “jogo da verdade”.

Dois anos depois de Toda a 
Nudez..., Jabor revisita a obra 
de Nelson Rodrigues, expondo 
a sociedade burguesa com o 
seu pacote completo: injustiças, 
perversões sexuais, adultérios 
e crimes.

Último longa de Jabor, filme 
de 2010 é inspirado na família 
do diretor, em pessoas que 
conheceu e episódios que 
viveu, o enredo tem uma 
estrutura próxima a um 
“romance de formação”.

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

n Confira os principais filmes dirigidos por Jabor

Jabor deixou 
um filme 
inédito: a 
obra ‘Meu 
Último 
Desejo’, 
baseada no 
conto ‘O 
Livro dos 
Panegíricos’, 
do escritor 
Rubem 
Fonseca
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GI com Tônica Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

Vitória 
  Lima

‘Tapuio’, de
José Nunes

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.com

Se você acessa o Twitter, deve ter 
notado nas últimas semanas mensagens 
codificadas rodando a plataforma. Os 
tuítes mostram até seis linhas ilustradas 
por sequências de cinco quadrados de 
cores preta, amarela ou verde. Por mais 
que pareçam códigos para que usuários se 
comuniquem sem que sejam descobertos, 
sei lá, pelo governo, o assunto é bem 
mais leve: trata-se do novo joguinho do 
momento.

A origem de toda essa febre foi o Wordle, 
game desenvolvido pelo estadunidense 
Josh Wardle em outubro de 2021 e que 
se popularizou no Brasil com o genérico 
nacional Termo. O jogo é um quebra-
cabeças de palavras, no qual o usuário tem 
seis chances para descobrir qual a palavra 
do dia. Como o clássico Jogo da Senha, a cada 
tentativa o usuário é informado se está no 
caminho certo ou errado: os quadrados 
pretos mostram que não existe aquela 
letra na palavra, os quadrados amarelos 
significam que existe a letra, mas ela está 
na posição errada e os quadrados verdes 
indicam letra certa no lugar certo. 

É difícil achar alguém que não adore 
jogos de passatempo, mas o que talvez 
justifique a fama súbita desses jogos à 
lá Wordle é que eles oferecem apenas 
um desafio universal por dia – ou seja, 
todos recebem a mesma palavra. Aqueles 
quadradinhos que eu disse lá na frente são 
uma forma de compartilhar como foi sua 
jogada sem entregar a palavra. Com esse 
clima competitivo gostoso (sem contar 
com o carinho no próprio ego), cada 
pessoa acaba desenvolvendo seu estilo 
de jogo em busca de táticas infalíveis 
para suceder nas pelejas diárias. Começar 
com uma palavra específica que contenha 
muitas vogais, apostar em verbos ou 
plurais, colocar o primeiro termo que vem 
na cabeça e até cálculos matemáticos que 
apontam qual a melhor forma de iniciar a 
partida. As possibilidades são tão infinitas 
quanto as do próprio passatempo.

O Wordle fez tanto sucesso mundial 
que apenas três meses depois de seu 
lançamento, ele foi comprado pelo New 
York Times (estima-se que por pelo menos 
U$ 1 milhão). Muito especula-se sobre o 

futuro do joguinho, inclusive, se ele vai 
continuar sendo gratuito já que o NYT 
precisa monetizar em cima dele de 
alguma forma (o meu chute é que vão 
disponibilizar pacotes contendo mais 
palavras por diferentes preços). Por ora, 
nada mudou e o esquema de uma palavra 
gratuita por dia é o ideal para muita 
gente. Não toma muito tempo e faz com 
que parem alguns minutos do dia para 
exercitar o vocabulário e o raciocínio 
lógico. Mas é claro que logo surgiram 
games similares para suprir a vontade 
de jogar outras partidinhas e praticar 
conhecimentos aleatórios. A minha 
rotina diária agora inclui quatro puzzles: 
Termo, Wordle e Letreco, todos no estilo que 
expliquei acima; Worldle, que, no lugar de 
palavras, te desafia desvendar o enigma 
do país sorteado; e Musicle, que possui 
treze categorias (inclusive de música 
brasileira, The Beatles e trilhas sonoras 
de filmes) e traz charadas para adivinhar 
qual a canção da vez. 

De acordo com uma reportagem da 
Fox News, psiquiatras como a Dra. Kayla 
Lyon afirmam que tirar alguns minutos 
por dia para consumir jogos como quebra-

cabeças de palavras pode ter benefícios na 
saúde mental, com estudos que mostram 
que meditação e aplicativos de atenção 
plena (o famoso mindfullness) diminuiem 
o estresse e aumentam a produtividade. 
Isso vai de encontro a, por exemplo, 
redes sociais de rolagem de tela infinita, 
como Instagram, Facebook, Twitter e 
TikTok. Conquistando dos saudosos das 
palavras cruzadas nas páginas de jornal à 
nova geração que vive nos Smartphones, 
finalmente chegou um viral do bem.

‘Termo’, ‘Wordle’ e afins: os virais do bem
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Uma dama inesquecível

Ainda não sonhei contigo. / 
Deus não me deu o castigo / De 
enganar-me o coração / Com uma 
triste ilusão. / Sabe que, clareando 
o dia / E estando a casa vazia, / Se-
ria ver-te voltar / E recuperar o lar 
/ Para ir embora outra vez. / Seria 
pior, talvez, / Uma comoção mais 
forte / Que o dia de tua morte.

(José Américo de Almeida. Elegia.)

O que dizer sobre Anna 
Alice, sem ter tido oportuni-
dade de conhecê-la pessoal-
mente, enquanto atravessava 
o rio da existência?

Como pesquisadora da 
obra americista, conheci um 
pouco dessa nobre dama es-
colhida como esposa pelo es-
critor e político José Américo 
de Almeida, logo à primei-
ra vista, quando encontrou 
a bela jovem na residência 
do tio Walfredo Leal, situada 
na Rua Direita, hoje Duque 
de Caxias, no Solar do Con-
selheiro.

Logo, contraíram núpcias 
no dia 5 de outubro de 1912, 
sob as bênçãos do Arcebis-
po Dom Adauto de Miranda 
Henriques e deram início a 
uma vida conjugal muito pa-
cifica, apesar das diferenças 
de personalidade. Enquan-
to ele era indócil, firme e até 
explosivo, no palco da políti-
ca, ela era terna e meiga, mas 
sabia dizer não, quando ne-
cessário.

Preparada para o casa-
mento, ao modelo da época, 
além da formação humanís-
tica, recebida no tradicional 
Colégio Nossa Senhora das 
Neves, também era exímia 
nos trabalhos manuais, fala-
va fluentemente francês e to-
cava piano. Esses bens emol-

duraram seu perfil de mulher 
de um grande homem, numa 
jornada de 50 anos, deixan-
do um exemplo que perdura.

Nesse dinâmico e apaixo-
nado viver, foram brindados 
com três filhos, dos quais bu-
rilou o caráter com energia e 
carinhosa distinção, desta-

cando os pontos para as peri-
pécias existenciais.

Como esposa de um ho-
mem de talento, com índo-
le determinada, permane-
cia ao seu lado colaborando 
com o escritor e político, pro-
curando tecer seus dias com 
habilidade e competência, 
oferecendo-lhe os bens de 
cultura e arte que trouxera 
como dote. Sob esse prima-
do, além de companheira, foi 
a secretária incansável des-
se autor, que escreveu seu 
nome na literatura e na his-
tória do Brasil.

Em torno dessas premis-
sas, sempre encontrou espa-
ço para dedicar-se aos me-
nos favorecidos. Incansável 
e operosa, como definir este 
ser humano tão admirável, 
nas diversas áreas em que 
transitou?

L a p i d a n d o  m i n h a s 
ideias, passo a palavra ao 
seu Amado, que, um dia, as-
sim a definiu: “Deus a un-
giu com a verdadeira santi-
dade, o amor ao próximo, e 
essa beleza da alma se refle-
tia na beleza do rosto”.

Adylla Rabello
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Obra lançada 
por Nunes 
em 2020 é 
identificada 
como uma 
autobiografia 
poética

Texto extraído do livro, ainda 
inédito, ‘José Américo de 

Almeida – Uma presença’, 
escrito por ocasião dos 80 anos 

da autora, já falecida, Adylla 
Rocha Rabello

Escritor e político José Américo de Almeida (E) 
ao lado da sua esposa, Anna Alice (D)

Modelo gráfico do quebra-cabeça ‘Termo’, o 
novo joguinho virtual do momento

Através do QR Code 
acima, acesse a 

plataforma oficial do 
jogo ‘Termo’

Foto: A cervo/FCJA

P ara Maria Vilani Sousa, que gosta quando 
me debruço sobre o lembrar

Tapuio – Do nascer ao entardecer, 
esse é o título (e subtítulo) do livro de José Nunes, 
que me chegou às mãos pelos Correios e sou-
lhe grata pelo envio. O livro é identificado como 
uma “autobiografia poética” e suas orelhas são 
assinadas pelo coordenador adjunto da Coex/
UFPB, José Augusto de Moraes. A edição é da 
Gráfica JB, de 2020. A capa do livro traz uma foto 
do sítio Tapuio. É o próprio autor quem nos revela:

“Neste opúsculo está toda minha caminhada, 
resumida, para não enfadar ninguém. A memória 
da minha gente e da minha terra escrita com 
palavras recolhidas ao vento.” (p. 13). 

Mais adiante:
“Eu andava de pés descalços, percorria 

capoeiras e canaviais, angariando sonhos, 
reproduzindo ou inventando estórias que hoje as 
recordo como alicerce da minha própria história e 
de minha própria poesia.” (p. 19).

E ainda:
“Do sítio tudo se tornou paisagem na memória, 

lembranças encaixotadas para serem revistas 
oportunamente, pois o tempo da procriação é 
lento.” (p. 21).

“Deram-me glebas férteis onde cultivei 
roçados sem aceiro, nem árvores. Os livros são 
meus roçados.” (p. 21).

Embora o autor declare que seus heróis 
são homens feitos de terra preta, com muque 
possante, objetivamente, no livro, pouco aparece 
desses homens.

A leitura de Tapuio convidou de volta à 
minha memória o poema de Casimiro de 
Abreu, Meus Oito Anos: “Ó que saudades 
que tenho / Da aurora da minha vida / Da 
minha infância querida / que os anos não 
trazem mais”. É o mesmo sentimento, a mesma 
saudade inocente. E o lugar da infância, 
quando volta a nos visitar na vida adulta, vem 
banhado de cores e cheiros que nos enlevam 
e preenchem de sensações boas. Não é que a 
troca da serra pelo mar tenha trazido infortúnio 
ao menino das serras, mas ninguém esquece o 
lugar onde foi feliz e inocente. 

Não que o autor revele uma sensação de exílio 
em relação à nova terra de sua escolha, mas o 
sentimento telúrico com que recorda a terra onde 
viveu sua infância (Serraria, Arara) me fizeram 
retroceder à minha própria infância em Campina 
Grande, Recife e Maceió, a terra onde nasci, e 
a terra de meus pais, tios e avós. E fui passear 
pelas ruas da “minha infância querida / que os 
anos não trazem mais”, na companhia de seres 
e amigos queridos que nem existem mais, a não 
ser nos meus pensamentos e na minha saudade. 
(Olha aí como fiquei nostálgica, também! Culpa 
do autor de Tapuio, que me conduziu pelas 
veredas do lembrar...)

O livro de José Nunes, que também 
publica semanalmente no Jornal A União, 
é uma daquelas obras que nos incentivam 
a desembainhar, tirar da algibeira, os bons 
sentimentos, isentos de raiva, inveja ou 
ressentimento. Aqueles sentimentos que nos 
fazem pessoas melhores e nos engrandecem 
como seres humanos. Que venham muitos 
livros como esse! Bem escritos e cheios de 
boas emoções e sentimentos. O mundo está 
precisando disso.

Encerro com as palavras de José Augusto de 
Moraes, que diz:

“Nas páginas deste livro Tapuio - do nascer 
ao entardecer, encontram-se passagens líricas, 
a poesia se insinuando como expressão vital 
ao estado da emoção. Trazendo à tona sonhos 
dormidos no espírito, a vida adormecida 
no subsolo da memória, ele apresenta com 
harmonia expressões da alma.”



É 
assim mesmo, para certas situações não há 
explicação. Por mais que tenhamos razão, 
de nada adiantará nossas justificativas, 

pois as evidências estão contra nós, muito embora 
a verdade possa estar do nosso lado. Como no 
causo que vou contar. Antes devo esclarecer 
que o enredo não de minha lavra. Ouvi a trama 
nessas conversas com meus amigos de mesa e de 
copo. Aqui só dei, ao meu modo, uma temperada 
no mexerico que escutei dessa gente que anda 
encangada comigo pelos botequins da vida. Vou 
contar.

Tiãozinho Jacaré era marceneiro da melhor 
qualidade. Fabricava, consertava, restaurava e tudo 
o que era de madeira podia ser com ele mesmo. 
Manejava com desenvoltura o serrote, o formão, 
a plaina, o enxó, os grampos, o arco de pua e 
qualquer outro apetrecho útil à sua arte e ofício.

Era desse jeito. Tudo que era de marcenaria ali 
nas redondezas era com ele, Sebastião Durvalino. 
O Tiãozinho por culpa da estatura que não era lá 
essas coisas. Passava um pouco do um e sessenta 
e cinco e Jacaré por conta daquela boca enorme 
que carregava abaixo do nariz. Mas, Tiãozinho, 
além da fama que ganhara pelo desempenho no 
ofício, tinha um cartaz danado com a mulherada. 
Bico doce, diziam. Bom de conversa que só ele. 
Havia por ali muitos maridos que nem podiam 
ouvir falar no nome dele. 

Mas, nesse enredo não está presente apenas 
Tiãozinho, temos também Gumercindo, escrevente 
de cartório, um homão de quase dois metros e 
bravo como onça com dor de dente. Isso mesmo, 
bravo e ciumento. Casado com Natércia, mulher 
de alguma boniteza, ajeitada de rosto e de corpo, 
tipo “mignon”, mas muito semostradeira. Natércia 
era do lar. Gu é Ná não tinham filhos e viviam 
em relativa (eu disse, relativa) harmonia. A paz 
era quebrada por alguns momentos de ciúmes 
quando saiam juntos e Gu achava que Ná estava 
se “amostrando”. Agora sim, os acontecimentos.

O fato se deu na localidade onde moravam 
esses três, uma cidadezinha da Alta Mogiana 
cortada pela estrada de ferro lá no interior de São 
Paulo. Gu e Ná residiam na rua da estação. Quem 
mora perto de linha férrea sabe que quando o 
trem passa ocorrem trepidações. Na casa desse 
casal não era diferente; era o trem passar e o 
paneleiro dar sinal de vida na cozinha e o guarda-
roupas abrir a porta no quarto do casal.

Gumercindo ficava irado quando passava 
o trem das vinte horas. Ele ali se refazendo 
dos aborrecimentos do cartório e a casa 
chacoalhando. Ainda arrebento esse guarda-
roupas, dizia ele quando via a porta escancarada 
depois de passar o trem. Não podia fazer nada 
contra a Companhia Mogiana de Estradas de 
Ferro, então quem pagava o pato era o móvel 
que ficava em frente a cama do casal. O trem 
das dez ele não via passar, o que evitava algum 
aborrecimento matinal.

Para acabar com a chateação do marido Dona 
Natércia resolveu mandar consertar o guarda-
roupas antes que Gumercindo o destruísse 
com socos e pontapés. Resolveu chamar um 
especialista. Mas, quem? Quem? Só poderia ser 
ele, Tiãozinho Jacaré. Ele veio.

– Quero que o senhor dê um jeito neste guarda-
roupas. Sempre que o trem passa ele escancara 
as portas. Meu marido está que não aguenta mais 
isso.

– Vou dar um jeito. Mas preciso ver o que 
acontece. Quando o trem passar eu vejo o que 
está fazendo a porta abrir. Chego um pouquinho 
antes das dez. A senhora pode deixar comigo.

Ela deixou por conta dele. Pouquinho antes das 
dez ele chegou.

– Falta um pouquinho para o trem passar. A 
senhora me dá licença. Trouxe uma lanterna e 
vou ficar dentro do guarda-roupas e vejo o que tá 
acontecendo. 

– Ele entrou, ela pediu licença, perguntou se 
estava tudo bem e fechou a porta. Só que não foi 
trem que apareceu primeiro, mas sim Gumercindo 
que viera trocar de roupa, pois derramara café na 
camisa. Ao abrir a porta do armário viu aquela 
criatura lá dentro.

– O que você tá fazendo aí dentro, sujeito 
safado?

– Se eu disser pro senhor que estou esperando 
o trem, o senhor vai acreditar?

Estão vendo? Há coisas que não tem como se 
explicar, não é verdade?

O que aconteceu com Tiãozinho Jacaré fica 
pra outra ocasião. O guarda-roupas não existe 
mais. Gu e Ná continuam juntos, só que depois 
do ocorrido ele sempre avisa quando está para 
chegar.

Crônica 
  Em destaque

Nem adianta
explicar

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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A Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) exibe hoje mais 
um programa da série ‘De Repente 
na Rede’. No formato em vídeo, a 
atração é exibida semanalmente, 
sempre às 19h, pela TV Funesc 
no YouTube (www.youtube.com/
TVfunesc). A apresentação é de 
Iponax Vila Nova, que nesta edição 
faz uma homenagem ao repentista 
cearense radicado na Para í ba 
Antônio Alves.

Natural de Maurití, no Ceará, 
Antônio Alves nasceu em uma 
família de cantadores e repentistas, 
primeiras pessoas a incentivá-lo 
a seguir pelo caminho da poesia 
popular. Já participou de diversos 
eventos  cu lt u ra i s,  fest iva i s  e 
programas em emissoras de TV, 
além de ter vários discos gravados. 
Atualmente,  reside com a sua 
família em Cajazeiras, no Alto 
Sertão paraibano.

Além da exibição virtual do ‘De 
Repente na Rede’, a Funesc deu 
início ao ‘De Repente na Estrada’, 
um projeto presencial que envolve 
30 repent istas de seis estados 
nordestinos: Paraíba, Pernambuco, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e 
Maranhão. Até o mês de dezembro, a 
iniciativa circulará mensalmente nos 
municípios de Bananeiras, Campina 
Grande, Cuité, Monteiro, Patos, 
Aguiar, São Bento, Cajazeiras, Sousa, 
Princesa Isabel e Itabaiana.

Programa ‘De Repente na Rede’ apresentará vida e obra de Antônio Alves

Cantador cearence terá 
homenagem virtual

Cultura PoPular

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

Da Redação
Foto: Funesc/Divulgação

Antônio Alves nasceu em família 
de cantadores e repentistas

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

AS AvEnTuRAS dE GullIvER (Ucrânia, 
Chipre. Dir: Ilya Maksimov. Animação. Livre). Ao 
retornar à cidade de Lilliput, Gulliver descobre 
que muita coisa mudou desde a sua partida e 
que os moradores estão enfrentando a amea-
ça de um general com sede de vingança. Gul-
liver é a última esperança para salvar a cidade 
e terá que se esforçar para vencer esse desafio 
gigante. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 16h30 (so-
mente sáb. e dom.) - 18h30; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 3 (dub.): 17h15 - 19h30.

MoonfAll - AMEAçA lunAR (EUA. Dir: 
Roland Emmerich. Ficção Científica. 14 anos). 
Por motivos desconhecidos, a Lua sai de sua ór-
bita e passa a se deslocar em direção à Terra, po-
dendo causar uma colisão em breve. Uma ex-as-
trounauta da Nasa (Halle Berry) acha que pode 
resolver essa situação e impedir que o impacto 
aconteça, mas apenas um de seus colegas (Pa-
trick Wilson) acredita nela. CENTERPLEX MAG 2 
(leg.): 15h30 (somente sáb. e dom.) - 20h30; CEN-
TERPLEX MAG 3 (dub.): 18h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 4 (leg.): 14h30 - 17h30 - 20h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 6 (dub.): 14h - 17h - 20h; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 9 - MacroXE (bub.): 15h - 18h - 21h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 15h - 18h - 
21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h - 
17h - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h15 
- 17h45 - 20h15; CINE SERCLA SERCLA 3(dub.): 
15h15 - 17h45 - 20h15.

Tô RycA 2 (Brasil. Dir: Pedro Antônio. 
Comédia. 12 anos). Selminha (Samantha 
Schmütz) está de volta. Após ficar rica ela 
paga mais caro em tudo que quer e que pode 
pagar, sem pensar nas consequências. Mas 
tudo que é bom dura pouco. A fortuna de Selmi-
nha e todo seu dinheiro são colocados a prova 
quando uma estranha aparece do nada e co-
loca o dedo em onde não é dela. Para piorar, a 
estranha tem mesmo nome que Selminha e se 
diz herdeira legitima da fortuna. CENTERPLEX 
MAG 4: 19h15 - 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 
14h15 - 16h45 - 19h - 21h20; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2: 16h45 - 19h - 21h15; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5: 16h30 - 18h30 - 20h30; CINE SERCLA 
SERCLA 1: 16h30 - 18h30 - 20h30.

conTInuAçÃo

o BEco do PESAdElo (nightmare Alley. 
EUA, México. Dir: Guillermo del Toro. Suspense. 
16 anos). Quando o carismático, mas sem sorte, 
Stanton Carlisle (Bradley Cooper) se torna que-
rido para a vidente Zeena (Toni Collette) e o seu 
marido mentalista Pete (David Strathairn) numa 
feira itinerante, ele ganha um bilhete dourado 
para o sucesso, usando o conhecimento adquiri-
do com eles para ludibriar a elite rica da socieda-
de de Nova Yorque dos anos 1940. Com a virtuo-
sa Molly (Rooney Mara) lealmente ao seu lado, 

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

EduARdo E MônIcA (Brasil. Dir: René 
Sampaio. Romance e Drama. 16 anos). Em 
um dia atípico, uma série de coincidências le-
vam Eduardo (Gabriel Leone) a conhecer Môni-
ca (Alice Braga) em uma festa. Uma curiosida-
de é despertada entre os dois e, apesar de não 
serem parecidos, eles se apaixonam perdida-
mente. CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 16h; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2: 14h15 (exceto sáb. e dom.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2: 18h30; CINE SERCLA 
SERCLA 4: 18h30.

HoMEM-ARAnHA - SEM volTA PARA 
cASA (Spiderman - no Way Home. EUA. Dir: 
Jon Watts. Ação, Fantasia, Super-Herói. 12 anos). 
Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com as 
consequências da sua identidade como aracní-
deo ter sido revelada pela reportagem do Cla-
rim Diário. Incapaz de separar sua vida nor-
mal das aventuras de ser um super-herói, Parker 
pede ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbat-
ch) para que todos esqueçam sua verdeira iden-
tidade. Entretanto, o feitiço não sai como planeja-
do. CINÉPOLIS MANAÍRA 7: 13h40 (dub.) - 16h40 
(3D, leg.) - 19h50 (3D, leg.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 4 (dub.): 14h20 - 17h30 (3D) - 20h45 (3D); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 17h - 20h; CINE 
SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 17h - 20h.

PânIco (Scream. EUA. Dir: Matt Bettinel-
li-Olpin e Tyler Gillett. Terror, Suspense e Thril-
ler. 16 anos). Vinte e cinco anos após uma série 
de crimes brutais chocar a tranquila Woodsbo-
ro, um novo assassino se apropria da másca-
ra de Ghostface e começa a perseguir um gru-
po de adolescentes para trazer à tona segredos 
do passado mortal da cidade. Agora, a repórter 
Gale Weathers (Courteney Cox) e o xerife Dewey 

(David Arquette) se reúnem com Sidney Prescott 
(Neve Campbell) para enfrentar um novo psi-
copata. CINÉPOLIS MANAÍRA 4: 18h45 (dub.) - 
21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
21h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 20h45; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 20h45.

SInG 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. Animação. 
Livre). Na glamourosa cidade de Redshore, Bus-
ter Moon e a galera enfrentam seus medos, fazem 
novos amigos e superam seus limites em uma jor-
nada para convencer o recluso astro Clay Cal-
loway a subir aos palcos novamente. CENTER-
PLEX MAG 4 (dub.): 17h; CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (dub.): 13h50; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 
14h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 16h20; 
CINE SERCLA SERCLA 4 (dub.): 16h20.

SPEncER (EUA, Reino Unido, Alemanha, 
Chile. Dir: Pablo Larrain. Biografia e Drama. 12 
anos). Nos anos 90, Diana (Kristen Stewart) pas-
sa o feriado do Natal com a família real em Nor-
folk, Reino Unido. Apesar das bebidas, brincadei-
ras e comidas em que sabe o roteiro, esse final 
de ano vai ser diferente. Após rumores de traição, 
a princesa se vê em um impasse quando perce-
be que o seu casamento com o Príncipe Charles 
(Jack Farthing) não está dando certo. Mesmo com 
os dois filhos, ela decide o deixar. CENTERPLEX 
MAG 3 (leg.): 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - 
VIP (leg.): 15h45 - 18h30 - 21h15.

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

Foto: Divulgação

Em ‘Spencer’, papel de Lady Di rendeu a Kristen Stewart uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz
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Estão abertas as inscrições gratuitas 
para a oficina de capacitação “Corpo 
em Movimento - Jogos e brincadeiras 
da cultura popular”. Com direciona-
mento para o público infantojuvenil, 
a aula acontecerá no próximo sába-
do (dia 19), a partir das 14h, no Parque 
Cultural Casa da Pólvora, no Centro 
Histórico de João Pessoa. As vagas são 
limitadas e os interessados devem rea-
lizar a inscrição através do e-mail: ca-
sadapolvora.jp@gmail.com.

Realizado pela Prefeitura da capital 
paraibana, por meio da Fundação Cul-
tural de João Pessoa (Funjope), o curso 
será ministrado por Alberto Antônio, 
mais conhecido como Mestre Escuri-
nho Badauê. Em um período de qua-
tro horas, as crianças e adolescentes 
terão um aprendizado envolvendo a 
cultura popular.

“Nós desenvolvemos brincadeiras 
de jogos lúdicos, utilizando os nossos 
folguedos culturais, como o coco de 
roda e a ciranda. Todo esse ensinamen-
to será passado em forma de brincadei-
ras, entre elas, vivo ou morto, estátua 
e batatinha frita”, explicou o arte-edu-
cador César Augusto Pedrosa, que faz 
parte da equipe do projeto.

A partir da oficina, os alunos vão 
desenvolvendo seus conhecimentos 
juntamente com a musicalidade, que 
serve de base para a maioria das brin-
cadeiras envolvendo cultura. Assim, 
será conhecido tradições como o coco 
e a ciranda.

“A ideia da oficina é trazer a nos-
sa realidade cultural para a família. 
Por isso, os pais que acompanharem 
as crianças também poderão partici-

par. Será uma forma de resgatarmos 
juntos a nossa cultura e os folguedos, 
que estão sendo esquecidos”, ressal-
tou Pedrosa.

“Essa oficina faz parte de um con-
junto de ações que a Prefeitura de João 
Pessoa está fazendo dentro de uma li-
nha de capacitarmos os grupos, artis-
tas, crianças, adolescentes, usando to-
das as culturas que nós lidamos, com 
formações específicas”, disse o diretor 
executivo da Fundação, Marcus Al-
ves. “E também de renovar o espírito 
das pessoas para essas manifestações 
de culturas populares. Essa oficina faz 
parte da linha de formação, uma linha 
mais pedagógica do trabalho da Fun-
jope”, complementou o gestor.

Para a diretora da Casa da Pólvora, 
Ana Maia, as oficinas são muito bem-
vindas. “Estamos sempre na Casa da 
Pólvora com esses projetos, principal-
mente para crianças e adolescentes. É 
um resgate da nossa cultura popular 
para essa nova geração”, destacou.

Entre as oficinas já realizadas es-
tão “Fotografia e literatura: escritas e 
gestos fotográficos” e a “Introdução à 
Aquarela”, que teve como ministran-
te o ilustrador Jonathan Guedes, que 
aconteceram no Hotel Globo; e a “Li-
teratura em Ritmo e Poesia”, ministra-
da pelo professor Pertnaz, que acon-
teceu no Centro Cultural Mangabeira 
Tenente Lucena; “Música e Teatro – 
Inicialização”, com a ministrante Al-
line Fernandes.

Todas as atividades oferecidas pela 
Prefeitura de João Pessoa são gratui-
tas, porém, para ter acesso é neces-
sário usar máscara, álcool em gel, 
manter o distanciamento social e 
apresentar o cartão de vacina.

n
Através do curso, crianças e adolescentes 
vão desenvolvendo os seus conhecimentos, 
juntamente com a musicalidade, que serve 
de base para a maioria das brincadeiras, 
como o coco e a ciranda
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Foto: Reprodução

Oficina “Corpo em 
Movimento” será 

ministrada por Alberto 
Antônio (foto), mais 

conhecido como Mestre 
Escurinho Badauê

Há anos fora de catálogo, livro de 
Hemingway (foto acima) conta com 

prefácio descrevendo o processo de 
edição do manuscrito e posfácio, 
apresentando as familiaridades 

entre o autor e a obra

Fundação Cultural de João Pessoa apresenta curso de capacitação gratuito para o público infantojuvenil

Oficina promove a cultura popular
InscrIções

Obra póstuma do renomado escritor norte-americano, ‘O jardim do Éden’ chega às livrarias no fim do mês

Hemingway ganha uma nova edição
LIteratura

O jardim do Éden, do norte
-americano vencedor do Pu-
litzer e do Nobel de Literatu-
ra Ernest Hemingway, morto 
em 1961, foi publicado em 
1986, mas começou a ser con-
cebido em 1946, na mesma 
época em que o autor lançou 
obras como O velho e o mar e 
Paris é uma festa.

Apesar de não ser um ro-
mance autobiográfico, mui-
tas semelhanças envolvem o 
autor e seu protagonista. Da-
vid Bourne é um jovem escri-
tor norte-americano em as-
censão, recém-casado, ávido 
por escrever a próxima histó-
ria. Durante a lua de mel na 
Côte d’Azur, se vê em meio 
a jogos eróticos com sua mu-
lher que incluem um triângu-
lo amoroso.

Considerado um divisor 
de águas na percepção de lei-
tores e estudiosos do autor, o 
romance é único entre as obras 
de Hemingway. A nova edi-
ção do livro, que estava há 
anos fora de catálogo, segue a 
identidade visual dos outros 
best-sellers do autor lançados 
pela Bertrand Brasil, e conta 
com prefácio de Charles Scri-

bner Jr. descrevendo o proces-
so de edição do manuscrito e 
posfácio do tradutor Rober-
to Muggiati, apresentando as 
familiaridades entre Heming-
way e sua obra.

O jardim do Éden teve adap-
tação para o cinema em 2008 
sob direção de John Irving.

Sobre o autor
Ernest Hemingway nasceu 

em 1899 e começou a escrever 
aos 18 anos para um jornal. 
Quando os Estados Unidos 
entraram na Primeira Guer-
ra Mundial, alistou-se como 
voluntário, tornando-se mo-
torista de ambulância para o 
Exército da Itália. Na volta, 
trabalhou como repórter para 
jornais americanos e canaden-
ses, e cobriu eventos como a 
Revolução Grega. Nos anos 
1920, tornou-se membro do 
grupo de expatriados ameri-
canos em Paris, que ele des-
creveu em seu primeiro livro, 
O sol também se levanta (1926). 
Recebeu o Pulitzer em 1953 e 
o Nobel de Literatura em 1954. 
Morreu no ano de 1961.

Segundo a editora Ber-
trand, Ernest Hemingway já 
vendeu mais de 500 mil exem-
plares no Brasil.

Da Redação

Singular
Considerado um 

divisor de águas na 
percepção de leitores 
e estudiosos do autor, 

o romance é único 
entre as obras de 

Hemingway
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A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) 
aprovou, na sessão híbrida 
de ontem, o Projeto de Lei 
3.557/2022, de autoria do 
Poder Executivo, que tra-
ta da implantação do Siste-
ma de Proteção Social das 
Forças Militares do Estado 
da Paraíba. A Casa de Epi-
tácio Pessoa também apro-
vou reajuste salarial dos 
cargos efetivos e comissio-
nados do Ministério Públi-
co da Paraíba.

O projeto enviado à 
ALPB pelo Governo do Es-
tado trata sobre a remune-
ração dos integrantes da 
Polícia Militar do Estado. 
O Governo reforça que a 
proposta foi fruto do com-
promisso assumido com 
as Forças de Segurança e 
entidades representativas 
dos militares, que concluí-
ram por fazer ajustes em al-
guns dispositivos relativos 
à inatividade remunerada, 
incapacidade definitiva a 
inaptidão integral para o 
serviço ativo, entre outros 
direitos.

“A nova lei traz avan-
ços significativos para as 
nossas polícias. Parabenizo 
o governador João Azevê-
do por ter aberto o diálogo 
com as categorias e busca-
do, dentro das limitações fi-
nanceiras do Estado, uma 
proposta que pudesse con-

templar os nossos policiais 
militares, civis e bombei-
ros militares”, declarou o 
presidente da Assembleia, 
Adriano Galdino.

A matéria determina 
que a transferência para a 
Inatividade Remunerada 
seja calculada conforme a 
remuneração do posto ou 
da graduação que o mili-
tar possuir por ocasião da 
passagem. No caso da re-
muneração integraI, quan-
do o oficial tiver cumprido 
o tempo mínimo de 35 anos 
de serviço, dos quais, no 
mínimo, 30 anos de exercí-
cio de atividade de nature-
za militar; e da remunera-
ção proporcional, com base 

em tantas quotas de remu-
neração do posto ou da gra-
duação quantos forem os 

anos de serviços, até o li-
mite de 35 anos, se trans-
ferido para a inatividade 
sem atingir o referido tem-
po mínimo.

“Essa matéria foi deba-
tida intensamente, de for-
ma democrática e recorren-
te com as associações que 
representam as diversas 
patentes da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros 
do nosso estado. Parabeni-
zamos o governador João 
Azevêdo por mais esse 
avanço na política de va-
lorização dos profissionais 
que exercem cargos na For-
ça de Segurança do Estado”, 
ratificou o deputado Ricar-
do Barbosa.

Na sessão híbrida de ontem, os deputados aprovoram os projetos do MP e dos policiais e bombeiros

O Ministério Público 
Federal (MPF) divulgou, 
ontem, um calendário digi-
tal com as principais datas 
do processo eleitoral, para 
que a população fique por 
dentro de cada fase da dis-
puta e não perca nenhum 
prazo. O material está no 
site oficial do MPF. 

Além disso, a cada mês, 
será possível conhecer um 
pouco da atuação do Mi-
nistério Público como fis-
cal do cumprimento das 
regras eleitorais, com o ob-
jetivo de assegurar igual-
dade de oportunidade aos 
candidatos e a livre escolha 
do eleitor.

O primeiro turno das 
eleições para presidente, 
deputados, senadores e go-
vernadores será realizado 
em 2 de outubro. Caso te-

nha segundo turno, a vota-
ção será em 30 de outubro. 
Além dessas datas, o ca-
lendário traz os principais 
marcos da agenda eleitoral, 
como a janela de migração 
partidária, prazo para for-
mação de federações e coli-
gações, período de realiza-
ção das convenções, início 
da propaganda eleitoral, 
prazo limite para a entrega 
das prestações de contas de 
campanha e para a diplo-
mação dos eleitos, as datas 
de posse, entre outras.

O material também traz 
informações úteis para o 
eleitor, como o fim do pra-
zo para a transferência ou 
emissão do título, as datas 
a partir das quais é possí-
vel pedir à Justiça Eleitoral 
habilitação para voto em 
trânsito ou para que pes-

soas com deficiência soli-
citem alteração do local de 
votação. No calendário, o 
cidadão vai encontrar dicas 
de como combater a desin-
formação e avisar ao Mi-
nistério Público Eleitoral 
sempre que se deparar com 
alguma conduta irregular 
capaz de causar desequilí-
brio na disputa.

Conteúdo 
Outras curiosidades e 

dicas importantes são da-
das ao longo dos meses. 
Março, por exemplo, apre-
senta as medidas de fo-
mento à participação de 
mulheres na política, e 
maio aborda a seguran-
ça da urna eletrônica. Em 
junho, é possível conhe-
cer algumas das condutas 
proibidas aos agentes pú-

blicos, enquanto julho ex-
plica como o registro de 
candidaturas depende da 
análise das condições de 
elegibilidade, pelo Minis-
tério Público.

A ideia, segundo o MPF, 
é que o material possa ser-
vir de consulta para mem-
bros do Ministério Público 
e da Justiça Eleitoral, par-
tidos, candidatos, jornalis-
tas e cidadãos em geral. O 
objetivo é auxiliar a atua-
ção conjunta de todos es-
ses atores na construção de 
um processo eleitoral jus-
to e transparente, para que 
a livre escolha do eleitor 
seja traduzida nas urnas e 
a democracia brasileira seja 
fortalecida. O calendário 
ficará disponível para do-
wnload no portal e na in-
tranet do MPF.

O Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba decla-
rou a inconstitucionali-
dade material de dispo-
sitivos constantes da Lei 
nº 3.809/2009, do Muni-
cípio de Patos. A decisão 
foi proferida nos autos da 
Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade proposta pelo 
Ministério Público Esta-
dual. A relatoria do pro-
cesso foi do desembarga-

dor Abraham Lincoln da 
Cunha Ramos, que mo-
dulou os efeitos da deci-
são para 180 dias após a 
comunicação das partes.

Os dispositivos da lei 
versam sobre a concessão 
de gratificação a servido-
res públicos, por meio de 
portaria e sem critérios 
objetivos, bem como da 
utilização de cargos de 
provimento em comissão 

sem especificação dos cri-
térios e atribuições. 

Dispositivos de lei
De acordo com o arti-

go 66 da Lei 3.809/2009, 
o chefe do Poder Executi-
vo poderá conceder, atra-
vés de portaria, gratifica-
ção adicional a ocupantes 
de cargos de provimento 
em comissão, de até 150% 
sobre a remuneração do 

cargo, para atender à qua-
lificação profissional, de-
sempenho funcional e a 
outros requisitos estabe-
lecidos pela administra-
ção municipal.

O relator do proces-
so observou que não ha-
vendo previsão legal para 
a concessão de gratifica-
ções, não se pode cogi-
tar de sua instituição por 
meio de Portaria. 

Avanço
A nova legislação 

traz avanços 
significativos para 
a Polícia Militar e 
para os Bombeiros “Temos procurado estreitar o 

relacionamento com os Poderes 
Executivo e Judiciário, além 
do Ministério Público e órgãos 
controladores...

Adriano Galdino

calendário eleitoral

lei de sapé

MPF divulga as principais datas

Dispositivos são inconstitucionais

Plenário também votou reajuste salarial dos cargos efetivos e comissionados do Ministério Público da Paraíba

AL aprova benefício para militares
remuneração

A edição do Diário Ofi-
cial de ontem publicou a 
Lei nº 12.122, de autoria 
do deputado estadual Wil-
son Filho, que determina 
a concessionária de ener-
gia informar, em sua pági-
na na internet, os valores 
mensais repassados para 
as prefeituras da Paraí-
ba referentes à Contribui-
ção de Iluminação Pública 
(CIP). A lei foi sancionada 
pelo governador João Aze-
vêdo e a concessionária de 
energia tem um prazo de 
90 dias para implantar o 
serviço.

A Contribuição de Ilu-
minação Pública é uma 
taxa cobrada mensalmen-
te na conta de energia. Ela 
é utilizada pelas prefei-
turas para subsidiar ser-
viços, reparos, manuten-
ções e energia elétrica 
para iluminação dos es-
paços públicos. O intuito 
da lei de autoria do depu-
tado Wilson Filho é que 
a população saiba, com 
transparência, quanto o 
município está receben-
do mensalmente para ser 
investido na melhoria da 
iluminação da cidade.

Segundo o deputado 
Wilson Filho, a lei é uma 
importante ferramenta de 
transparência com os gas-
tos públicos. “Com acesso 
aos valores repassados, os 
moradores poderão co-
brar a aplicação do que 
eles pagaram e isso deve 
incentivar a melhoria da 

qualidade do serviço de 
iluminação pública nos 
municípios”, afirmou 
Wilson Filho.

A lei estabelece que as 
informações sobre os re-
cursos devem ser exibi-
das no portal oficial da 
concessionária de ener-
gia, em local visível e de 
fácil acesso. Caso, des-
cumpram o que determi-
na a lei poderão ser mul-
tadas com o valor de 1 mil 
UFIR’s diariamente, que 
equivale a R$ 59.250.

Desde 2019, Wilson Fi-
lho preside a Frente Parla-
mentar em Defesa dos Di-
reitos do Consumidor da 
Assembleia Legislativa 
que tem priorizado pau-
tas em torno do fortaleci-
mento dos órgãos de con-
trole e cumprimento do 
Código de Defesa do Con-
sumidor.

Foto: ALPB

Os deputados apro-
varam por unanimidade 
os Projetos de Lei 3.584 
e 3.585/2022, de autoria 
do Ministério Público 
da Paraíba (MPPB), fi-
xando percentual de rea-
juste salarial dos cargos 
efetivos e comissiona-
dos. O projeto também 
extingue funções grati-
ficadas, cria cargos co-
missionados privativos 
de servidores efetivos 
do MPPB do quadro de 
pessoal dos serviços au-
xiliares.

 Adriano Galdino res-
saltou a importância da 
harmonia entre os Pode-
res e autarquias, o que, 
segundo ele, resulta em 

benefícios à população 
paraibana.

“Temos procurado es-
treitar o relacionamento 
com os Poderes Executi-
vo e Judiciário, além do 
Ministério Público e ór-
gãos controladores, por-
que entendemos que po-
demos fazer muito mais 
se estivermos unidos na 
defesa da Paraíba e dos 
paraibanos. Parabenizo 
o procurador-geral An-
tônio Hortêncio pelos re-
levantes serviços presta-
dos ao Estado e por sua 
capacidade de diálogo, 
obtendo consenso entre 
os funcionários e o pró-
prio Ministério Público”, 
afirmou Adriano.

Aprovação para PM 
foi por unanimidade

iluminação pública

Concessionária de energia 
agora deve informar taxa

Prazo
Concessionária 

de energia 
tem um prazo 

de 90 dias para 
implantar o 

serviço
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A Câmara Municipal 
de João Pessoa iniciou na 
manhã de ontem os traba-
lhos legislativos de 2022. A 
abertura contou com a lei-
tura da mensagem do Exe-
cutivo, feita pelo prefeito 
da capital paraibana, Cíce-
ro Lucena (Progressistas), 
tendo ainda a fala do presi-
dente da Casa, Dinho Do-
wsley (Avante). A novida-
de nesta sessão solene de 
ontem foi a cessão do canal 
6.3 da TV Câmara à Prefei-
tura, nos moldes já utiliza-
do pelo Governo do Esta-
do da Paraíba. 

“Aproveitando que o 
prefeito anunciou a aqui-
sição de tablets e chrome-
books para nossos alunos, 
não poderia deixar de re-
gistrar o convênio que esta 
Casa e todos os vereado-
res, representados pela 
Mesa Diretora, assinaram 
no sentido de ceder o canal 
6.3 da TV Câmara à Prefei-
tura. O prefeito Cícero já 
tem à disposição essa TV 
como uma nova ferramen-
ta de comunicação”, ressal-
tou o presidente Dinho. 

O presidente da CMJP 
enfatizou que esse con-
vênio é um exemplo da 
parceria entre Câmara e 
Prefeitura e destacou a 
importância da harmonia 
e diálogo entre os Pode-
res Legislativo e Executi-
vo para o desenvolvimen-
to da cidade.

“É uma parceria que 
respeita a autonomia des-
ta Casa, na qual a presteza 
e diálogo entre os poderes 
prevalecem. É uma parceria 
salutar e só quem ganha é a 

população de João Pessoa”, 
destacou o parlamentar. 

O presidente lembrou 
e citou como bom exem-
plo desta harmonia entre 
os Poderes a execução das 
emendas impositivas pela 
gestão municipal, inclu-
sive as pendências deixa-
das pelo governo anterior, 
como foram os casos dos 
ex-vereadores Humberto 
Pontes e Sandra Marrocos. 
Mas, agora, atendidas pelo 
atual prefeito. 

“Tivemos um aumen-
to de R$ 12 milhões e 65 
mil para R$ 18 milhões em 
emendas executadas. Isso 
demonstra o carinho e o res-
peito do Executivo com esta 
Casa. Fazemos parte desse 
governo, independente de 
bancada”, explicou. 

Na volta aos trabalhos, ontem, presidente da Casa anunciou que esse será um dos desafios para os vereadores

Câmara vai revisar o Plano Diretor
lei da cidade

A primeira-dama do 
Brasil, Michelle Bolsona-
ro, inaugurou, ontem, em 
João Pessoa, o Centro de 
Referência Multiprofis-
sional em Doenças Raras. 
Além da esposa do pre-
sidente da República Jair 
Bolsonaro (PL), estiveram 
presentes no evento o mi-
nistro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, o prefeito da 
capital paraibana, Cíce-
ro Lucena (Progressistas), 
a primeira-dama de João 
Pessoa, Lauremilia Luce-
na, e o deputado federal 
Patrick Dorneles, suplen-
te pelo PSDB e hoje filia-
do no PSD.

A primeira-dama, em 
discurso na solenidade, 
fez uma defesa deste tipo 
de tratamento das doenças 
raras. Michelle Bolsonaro 
ressaltou ainda a batalha 
contra o preconceito com 
patologias como estas que 
serão tratadas pelo Centro 
de Referência e também o 
ensino da língua de Libras 
para a população surda. 

Ela disse ainda que a 
sua atuação em defesa das 
pessoas com doenças raras 
começou logo após conhe-
cer a história de um por-
tador de epidermolise bo-

lhosa através de vídeo que 
assistiu em 2017.

“Naquele dia que eu re-
cebi aquele vídeo, eu falei 
para Deus que se tivesse 
a oportunidade eu traba-
lharia e seria uma pessoa 
que levaria e daria visibi-
lidade as causas dos nos-
sos raros. Infelizmente ele 
já está com nosso Senhor e 
não pode ver todo o nosso 
progresso”, confidenciou a 
primeira-dama.

Michele declarou ainda 
que vem lutando para que 
os pacientes destas doen-
ças raras possam ter diag-
nósticos precoces e com 
isso poder iniciar o devi-
do tratamento de forma 
antecipada. 

“Estamos trabalhando 
para a qualidade de vida 
dos nossos pacientes, por 
diagnóstico precoce, aten-
dimento adequado, apoio 
às famílias e a seus cuida-
dores. Também trabalhan-
do para o combate ao pre-
conceito e dar visibilidade 
aos nossos raros”, disse a 
primeira-dama. 

Outra boa notícia para 
portadores das doenças 
raras foi futuro lançamen-
to de um edital para ONGs 
que se credenciem para 
apresentar projetos estru-
turantes para pessoas com 
doenças raras.

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

O presidente Dinho 
Dowsley, em seu discur-
so, lembrou os desafios e as 
metas do legislativo muni-
cipal para 2022. Um deles 
será a missão de contribuir 
para a revisão do Plano Di-
retor de João Pessoa. Ou-
tro é manter a boa média 
de apreciação e aprovação 
de matérias. Em 2021, fo-
ram mais de 20 mil apre-
sentadas. 

“Acompanhamos de 
perto as alegrias e tristezas 
do nosso povo. Conhece-
mos os problemas e fomos 
atrás das soluções”, salien-
tou Dinho, que destacou o 
orçamento impositivo que 
permitiu contribuir de for-
ma mais efetiva a melho-
ria da vida dos pessoenses 
com a oferta de mais saú-

de, educação e infraestru-
tura para a cidade.

Dinho disse que nes-
te ano pretende aproxi-
mar ainda mais a Câmara 
com o povo de João Pes-
soa. Para isso dispõe de 
vários meios e que vai co-
locá-los em pratica desde 
já para que o planejamen-
to seja bem-sucedido com 
a execução. 

“Neste ano traçamos 
como meta ampliar o diá-
logo, fazer com que esta 
casa do povo seja cada vez 
mais a casa das pessoas 
e da nossa cidade. Volta-
mos aos trabalhos focados 
na atuação para a partici-
pação do cidadão. Nesse 
sentido, reformulamos o 
portal da Câmara. Vamos 
lançar a plataforma e-De-

mocracia para o cidadão 
contribuir de forma mais 
efetiva no processo legisla-
tivo, para que a população 
possa opinar, dar suges-
tões, podendo até fazer um 
projeto de lei para que seja 
absorvido por esta Casa”, 
detalhou Dinho.

O presidente salientou 
os esforços da Câmara para 
o retorno seguro dos traba-
lhos, com a realização da 
testagem dos servidores e 
a parceria com a Secretaria 
de Saúde, que viabilizou a 
maratona de testes. 

“Voltaremos com toda a 
cautela, com sanitizações e 
com respeito a todas as re-
gras sanitárias. Essa pan-
demia ainda não passou, 
existe o perigo iminente 
da infecção, por isso va-

mos ter cautela”, afirmou 
Dinho, garantindo que os 
cuidados não diminuirão 
o volume de trabalho dos 
vereadores, que poderão 
participar de forma remo-
ta, em rodízio, para evitar 
aglomeração.

Nova sede
O presidente lembrou 

ainda o encaminhamento 
para a construção da nova 
sede da Câmara Munici-
pal, com a aquisição do ter-
reno e futura aprovação de 
empréstimo para o início 
das obras. “Vamos traba-
lhar para que em breve te-
nhamos um Poder Legisla-
tivo à altura da população 
de João Pessoa, com estru-
tura para receber o povo”, 
finalizou o parlamentar.

As metas que irão ao debate para 2022

“É uma parceria 
que respeita 
a autonomia 
desta Casa, na 
qual a presteza 
e diálogo entre 
os Poderes 
prevalecem. É 
uma parceria 
salutar e só 
quem ganha é 
a população de 
João Pessoa

Dinho Dowsley

Os vereadores voltaram a participar de sessão presencial, ontem, na reabertura dos trabalhos na Câmara Municipal de 

Foto: Olenildo Nascimento/CMJP

Primeira-dama do país inaugura Centro de Referência
doenças raras

Centro
O Centro de Referência 

Multiprofissional em Doen-
ças Raras está localizado na 
Rua Esmeraldo Gomes Viei-
ra, n° 362, no bairro dos Ban-
cários, e conta com uma área 
construída de 542,80m². 
Na obra, foram investidos  
R$ 863.605,55.

O Centro conta com seis 
consultórios médicos, sala 
de curativo, sala de triagem, 
sala de serviço social, sala de 
infusão para portadores de 
Mucopolisacaridose (MPS), 

consultório de enfermagem, 
sala de curativos de alta com-
plexidade, sala de coleta de 
exames laboratoriais, sala de 
psicologia, sala de fonoau-
diologia, sala de fisiotera-
pia, sala de terapia ocupacio-
nal, sala de aspador, além de 
recepção, área administra-
tiva, brinquedoteca, refei-
tório, auditório para até 30 
pessoas, banheiros comuns 
e adaptados para PNE, área 
de embarque e desembar-
que de ambulância e outros 
espaços.

No serviço 
Serão atendidos todos 

os pacientes com doenças 
raras e/ou que ainda estão 
em processo de fechamen-
to de diagnóstico. Por ser 
um serviço de referência 
e um dos poucos do país, 
atenderá, além dos pacien-
tes residentes em João Pes-
soa, usuários regulados de 
todo o estado, bem como 
de outras localidades. Para 
ser atendido, o usuário de-
verá ser encaminhado, via 
regulação, pelas Unidades 

de Saúde da Família (USF), 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPA), Hospital 
Universitário Lauro Wan-
derley ou outros hospitais.

Presença de Patrick
Patrick Dornelles um 

dos presentes na solenida-
de de inauguração é uma 
referência na luta pelos di-
reitos das pessoas com de-
ficiência e doenças raras, 
graves e crônicas há mais 
de dez anos. Reconheci-
do não só no município de 
Campina Grande ou na Pa-
raíba, mas também inter-
nacionalmente. Foi home-
nageado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
com o prêmio Personali-
dade Que Se Doa. Aos 26 
anos, já participou de inú-
meras audiências públicas 
no Congresso.

Ele convive com uma 
síndrome genética rara, 
Mucopolissacaridose IV, e 
assumiu o mandato de de-
putado federal na última 
semana, especificamente 
no Dia Nacional e Mundial 
das Doenças Raras. Criado 
em 2008 pela Organização 
Europeia de Doenças Ra-
ras, a data tem o objetivo 
de chamar a atenção para a 
necessidade da inclusão na 
sociedade das pessoas com 
deficiência e doença.

Cícero, Marcelo Queiroga e Michele Bolsonaro na inauguração do Centro de Referência Multipro-

Foto: PMJP
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Um dia após ser publica-
do pelo presidente Jair Bolso-
naro, o decreto que prevê um 
programa de incentivo ao ga-
rimpo na região amazônica 
já foi alvo de questionamen-
tos no Congresso Nacional. 
Por meio de um projeto de 
decreto legislativo protocola-
do ontem, o deputado Regi-
naldo Lopes (PT-MG), acom-
panhado de todos os demais 
membros do partido, pediu 
a suspensão do ato de Bol-
sonaro.

Segundo Lopes, que é lí-
der da bancada petista, o de-
creto presidencial institui 
uma série de medidas que, na 
prática, “poderão represen-
tar um aumento nas ativida-
des potencialmente danosas 
de garimpagem na região” 
amazônica, com incentivo à 
mineração predatória e inva-
são de áreas protegidas.

“O decreto simplesmen-
te muda o nome de ‘garim-
po’ para ‘mineração artesa-
nal’ e consolida a política do 
governo Bolsonaro no avanço 
da mineração predatória so-
bre áreas até o momento pro-
tegidas. Trata-se de um sinal 
verde definitivo para os ga-
rimpeiros que atuam na ex-

tração de ouro em regiões da 
Amazônia até então intactas, 
criando fundamentos pro-
gramáticos para que sejam 
feitas mudanças no rito ad-
ministrativo obrigatório dos 
processos de licenciamento 
minerário e ambiental, em 
flagrante contraste com a le-
gislação”, afirma o parlamen-
tar, em sua justificativa.

Conforme informações 
publicadas no Diário Oficial, 
o decreto assinado por Bolso-
naro tem o objetivo de “pro-
por políticas públicas e esti-
mular o desenvolvimento da 
mineração artesanal e em pe-
quena escala”, para estimular 
o “desenvolvimento sustentá-
vel regional e nacional”.

O decreto deixa claro que 
a mineração artesanal e em 
pequena escala diz respei-
to às atividades de “extração 
de substâncias minerais ga-
rimpáveis”. Paralelamente, 
foi criada a Comissão Inter-
ministerial para o Desenvol-
vimento da Mineração Arte-
sanal e em Pequena Escala 
(Comape), que vai definir a 
atuação dos órgãos da ad-
ministração pública federal 
para executar o programa.

Essa comissão será com-
posta por membros do Mi-
nistério de Minas e Energia, 
que a coordenará, e da Casa 

Civil da Presidência da Re-
pública, além dos ministé-
rios de Cidadania, Justiça, 
Meio Ambiente e Saúde. Pelo 
decreto, poderão ser convi-
dados representantes de en-
tidades públicas ou de outras 
instituições para participar 

das reuniões, mas sem direi-
to a voto nas decisões.

“Fica evidente que o de-
creto assinado pelo presiden-
te Bolsonaro representa mais 
um ataque ao meio ambiente, 
prioriza incentivos à extração 
ilegal de minérios em áreas 

protegidas e deve aprofundar 
as condições análogas à escra-
vidão vivenciadas por garim-
peiros na região, pois é notó-
rio que, sem incentivos para 
permanecer na agricultura, 
integrantes pobres de comu-
nidades ribeirinhas abando-

nam o roçado para se dedicar 
ao garimpo, que oferece alta 
e rápida lucratividade, en-
quanto produz graves danos 
socioambientais e acentua a 
histórica desigualdade social 
na região”, afirma o deputado 
Reginaldo Lopes.

Deputado Reginaldo Lopes pediu a suspensão do ato de Bolsonaro por ver incentivo à mineração predatória 

Decreto pode suspender garimpo
Congresso naCional 

André Borges 
Agência Estado “Fica evidente 

que o decreto 
assinado pelo 
presidente 
Bolsonaro 
representa 
mais um 
ataque
ao meio
ambiente” 

Reginaldo Lopes

O deputado Reginaldo Lopes disse que o decreto muda o nome de ‘garimpo’ para ‘mineração arte-

Foto: Edvaldo Rikelme/Agência Câmara

Aras não encaminha denúncia da 
CPI, e senadores fazem ameaça

pedido de impeaChment

Senadores da Comis-
são Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Covid amea-
çam protocolar um pedido 
de impeachment contra o 
procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, no Se-
nado se a Procuradoria não 
encaminhar uma decisão so-
bre o indiciamento do pre-
sidente Jair Bolsonaro e de 
outras autoridades denun-
ciadas pela CPI.

Ao concluir as investiga-
ção no ano passado, a co-
missão encaminhou à PGR 
o indiciamento de Bolsona-
ro acusando o presidente da 
República de ter cometido 
crimes de atos e omissões na 
pandemia de Covid-19. Cabe 
à Procuradoria denunciar ou 
não o presidente ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 

em caso de crimes comuns.
Desde então, os senado-

res da CPI pressionam a PGR 
a tomar uma decisão, avan-
çando com a investigação ou 
mesmo dizendo que vai ar-
quivar a denúncia. Na sema-
na passada, emissários de 
Aras se reuniram com parla-
mentares e pediram um de-
talhamento maior das acu-
sações relacionadas a cada 
autoridade indiciada, proce-
dimento que os parlamenta-
res afirmam já ter feito.

A cúpula da CPI con-
cordou em encaminhar um 
novo desmembramento dos 
arquivos levantados pela co-
missão, mas espera uma de-
cisão da PGR até o Carnaval 
para protocolar um pedi-
do de impeachment contra 
Aras. A decisão sobre o afas-
tamento de um procurador-
geral cabe ao Senado. Um 
processo como esse só avan-

ça se houver uma decisão do 
presidente da Casa, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG).

“A jurisdição sobre a fis-
calização dos seus traba-
lhos (da PGR) cabe ao Se-
nado Federal e nós vamos 
ter que exercer isso, haja o 
que houver, sob pena de não 
estarmos dando o encami-
nhamento necessário que 
a Constituição manda que 
nós façamos”, disse o sena-
dor Renan Calheiros (MDB
-AL), que foi relator da CPI, 
durante a inauguração do 
memorial criado pelo Sena-
do em homenagem às víti-
mas da Covid no Brasil.

O senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP), vice-pre-
sidente da comissão, afirmou 
que, se a PGR não encami-
nhar uma decisão até o Car-
naval, vai protocolar um pe-
dido de impeachment contra 
Aras no Senado.

Daniel Weterman 
Agência Estado

TSE faz acordo com redes sociais 
para combater a desinformação

eleições 2022

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) formalizou ontem 
a parceria com oito redes so-
ciais com o objetivo de com-
bater a desinformação sobre o 
processo eleitoral deste ano. A 
iniciativa, que já vinha sendo 
anunciada e ocorreu em anos 
anteriores, foi firmada em ce-
rimônia virtual.

Neste ano, a novidade foi 
a inclusão da Kwai, platafor-
ma de compartilhamento de 
vídeos curtos. “Vamos ter um 
canal direto com o TSE para 
[denunciar] conteúdos que 
violem a legislação eleitoral 
e causem risco para a inte-
gridade das eleições”, disse 
Wanderley Mariz, diretor de 
relações governamentais e 
políticas públicas da rede so-
cial.

Ontem, foram assinados 

memorandos de entendimen-
to que listam ações, medidas 
e projetos a serem desenvolvi-
dos em conjunto pelo TSE e as 
plataformas, de acordo com as 
especificidades da cada uma. 
Tais ações serão colocadas em 
prática mesmo após o período 
eleitoral, até 31 de dezembro.

Uma das principais linhas 
de atuação é a remoção de con-
teúdos considerados danosos 
ao processo eleitoral. Nesta li-
nha, plataformas como Tik-
Tok, Facebook e Instagram 
anunciaram que seguirão com 
a exclusão de publicações que 
forem julgadas nocivas.

Facebook e Instagram dis-
seram que abrirão canal de 
denúncia exclusivo para o 
TSE. “Uma vez recebida a de-
núncia, ela será analisada pela 
Meta, proprietária dos aplica-
tivos, e se o conteúdo reporta-
do violar as políticas das pla-
taformas, será removido”, diz 

uma publicação da Meta. 
O Twitter, por sua vez, de-

monstrou postura mais cau-
telosa. “Não dependemos 
apenas de decisões binárias 
de remoção e ou exclusão de 
conteúdo, pois sabemos que 
oferecer a pessoas o contex-
to adequado é também uma 
ferramenta eficaz e impor-
tante para combater a desin-
formação”, disse Daniele Klei-
ner Fontes, chefe de políticas 
públicas da plataforma.

Já o WhatsApp disse que 
continuará a suspender con-
tas que apresentem “ativida-
de inautêntica”. Segundo o 
representante da plataforma 
mensagens instantâneas, Da-
rio Durigan, em todo o mun-
do são suspensas mais de 8 
milhões de contas por mês do 
aplicativo. “A eleição brasilei-
ra é a mais importante para 
o WhatsApp no mundo em 
2022”, afirmou o Executivo.

STJ arquiva inquérito contra procuradores da Lava Jato
investigação de  ministros

O ministro Humberto 
Martins, presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
mandou arquivar o inquérito 
que ele próprio instaurou con-
tra os procuradores da extinta 
Operação Lava Jato. O objeti-
vo era verificar se a força-tare-
fa de Curitiba tentou investi-

gar ilegalmente os ministros 
da Corte.

Martins disse que todas 
as medidas para a produção 
de provas foram esgotadas 
sem que tenham sido encon-
trados ‘elementos indiciários 
mínimos’ para seguir com a 
investigação.

“Das informações presta-
das pelas autoridades esta-
tais não se verifica a existên-

cia de indícios suficientes de 
autoria e de materialidade de 
eventuais crimes, o que induz 
à convicção de que o arquiva-
mento do presente inquérito 
é medida que se impõe”, es-
creveu.

O presidente do STJ tam-
bém mandou comunicar a mi-
nistra Rosa Weber, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
sobre a decisão. Ela atendeu 

a um pedido da Procurado-
ria-Geral da República (PGR) 
e deu uma liminar em março 
do ano passado suspendendo 
a investigação.

Aberto de ofício pelo mi-
nistro em fevereiro do ano 
passado, com respaldo no re-
gimento interno do STJ, o in-
quérito vinha sendo condu-
zido pelo próprio Martins 
em sigilo.

A instauração veio na es-
teira das mensagens hackea-
das da Lava Jato, tornadas 
públicas depois que a defe-
sa do ex-presidente Lula rece-
beu autorização do Supremo 
Tribunal Federal (STF) para 
acessar o acervo da Opera-
ção Spoofing, deflagrada em 
meados de 2019 contra o gru-
po responsável pelo ataque ci-
bernético.

Rayssa Motta e Fausto Macedo 
Agência Estado

Meta
O objetivo era verificar 

se a força-tarefa 
de Curitiba tentou 

investigar ilegalmente 
os ministros da Corte

Felipe Pontes 
Agência Brasil
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Tropas
Os exercícios 

militares em larga 
escala continuam 

enquanto 
autoridades 

ocidentais alertam 
que as unidades 

de combate estão 
avançando

O Ministério da De-
fesa da Rússia informou 
ontem que começou a re-
tirar parte de suas tro-
pas de perto da fronteira 
com a Ucrânia, mas in-
dicou que os exercícios 
militares em larga esca-
la continuam enquanto 
autoridades ocidentais 
alertam que as unidades 
de combate estão avan-
çando.

A retirada anuncia-
da de 10 mil soldados, de 
uma força estimada em 
cerca de 130 mil, ocorreu 
em meio a uma nova ro-
dada de diplomacia com 
o objetivo de neutralizar 
a crise. Moscou alertou 
sobre consequências não 
especificadas se os Esta-
dos Unidos e seus alia-
dos rejeitarem suas exi-
gências de segurança.

Porta-voz do Minis-
tério da Defesa russo, o 
major-general Igor Ko-
nashenkov disse, em um 
vídeo postado no site da 
pasta, que “uma série de 
exercícios de prontidão 
de combate, incluindo 
exercícios, foram con-
cluídos de acordo com 
o plano”. Ele disse que 
tropas e equipamentos 
estão deixando os dis-
tritos militares do sul e 
oeste da Rússia por vias 
férrea e rodoviária.

Mas Konashenkov 
também ponderou que 
as forças militares rus-
sas “continuam uma sé-
rie de exercícios de gran-
de escala que envolvem 
praticamente todos os 
distritos militares, fro-
tas e forças aéreas”.

O Min istér io das 
Relações Exteriores da 
Rússia criticou repetidos 
alertas ocidentais de um 
ataque russo à Ucrânia, 
criticando o que descre-
ve como um esforço de 
desinformação liderado 
pelos EUA com o objeti-
vo de difamar a Rússia.

“Quinze de fevereiro 
de 2022 ficará para a his-
tória como o dia em que 
a propaganda ocidental 
para a guerra falhou”, 
escreveu Maria Zakha-
rova, porta-voz do mi-
nistério, no Facebook. 
“Humilhados e destruí-
dos sem que um único 
tiro fosse disparado”.

O anúncio de ontem 
impulsionou mercados 
acionários no mundo e 
pressionou o petróleo. A 
ameaça de guerra entre 
a Ucrânia e a Rússia, nos 
últimos dias, acrescen-
tou um elemento geo-
político à perspectiva já 
conturbada dos investi-
dores.

Saída de 10 mil soldados, de uma força de 130 mil, ocorreu em meio a uma nova rodada de diplomacia

Rússia retira militares da Ucrânia
ameaça de guerra

Agência Estado

O secretário do Esta-
do americano, Antony 
Blinken, e a presidente 
da Comissão Europeia, 
registravam seus passo 
diplomáticos ontem para 
tentar contornar a crise 
entre a Rússia e potên-
cias do Ocidente, dian-
te do temor de que os 
russos possam invadir a 
Ucrânia. Ao mesmo tem-
po, têm reafirmado que, 
se não houver acordo, re-
correrão a sanções.

Blinken informou no 
Twitter que conversou 
por telefone com o mi-
nistro das Relações Ex-
teriores russo, Sergey La-
vrov. “Eu reiterei nosso 
compromisso em bus-
car uma solução diplo-
mática para a crise que 
Moscou precipitou”, dis-
se ele, complementando 
que reafirmou o “apoio 
incondicional para a 
Ucrânia”.

Von der Leyen, por 
sua vez, relatou que con-
versou com o primeiro-
ministro do Canadá, 
Justin Trudeau, sobre os 
últimos acontecimen-
tos relativos à Ucrânia. 
“Nós reafirmamos que 
nossa resposta comum 

a qualquer agressão da 
Rússia será tanto total-
mente alinhada como 
rápida”, afirmou, acres-
centando que haverá 
sanções nesse caso.

A presidente da Co-
missão Europeia teve 
também ontem um te-
lefonema com o premiê 
do Reino Unido, Boris 
Johnson, com a mesma 
pauta. O Reino Unido, 
a União Europeia, os 
EUA e o Canadá estão 
“coordenando de perto” 
uma eventual resposta 
com sanções em caso de 
agressão russa, segun-
do o governo britânico.

Esforços diplomáticos

estudo sobre variantes

Efeito de cepas na gravidez é avaliado

Gabriel Bueno 
Agência Estado

Diálogo
Líderes tentam con-
tornar a crise entre 
a Rússia e potências 
do Ocidente diante 
do temor de que os 
russos possam inva-
dir a Ucrânia, mas 
reafirmam que, se 

não houver acordo, 
recorrerão a sanções

Cientistas da Universida-
de de Oxford informaram  on-
tem que vão avaliar os efei-
tos das novas variantes do 
novo coronavírus em mulhe-
res grávidas e recém-nasci-
dos, bem como da vacinação 
contra a Covid-19 em compli-
cações durante a gravidez e 
após o parto.

O estudo será feito menos 
de um ano depois que a uni-
versidade concluiu que mu-
lheres grávidas com Covid-19 
e seus filhos recém-nascidos 
enfrentavam maiores riscos 
de complicações, como parto 
prematuro e risco de falência 
de órgãos, do que se sabia an-
teriormente.

Os pesquisadores disse-
ram que o estudo visa preen-
cher lacunas, incluindo os 

efeitos de novas variantes do 
vírus, como a Ômicron, em 
um grupo de alto risco que 
registrou taxas baixas “alar-
mantes” de vacinação.

“Os efeitos da Covid-19 na 
gravidez foram subestimados 
e insuficientemente estuda-
dos”, disse o professor da Uni-
versidade de Oxford José Vil-
lar, um dos autores do estudo.

“As mulheres grávidas 
nem foram incluídas nos tes-

tes de vacinas, o que permitiu 
que ‘informações’ não cientí-
ficas e assustadoras fossem 
amplamente divulgadas.”

Muitas autoridades de 
saúde globais disseram que 
as vacinas durante a gravi-
dez são seguras. Estudo di-
vulgado nos Estados Unidos 
no mês passado mostrou que 
elas não estavam associadas 
a parto prematuro ou recém-
nascidos com baixo peso.

reino unido

Fármacos poluem rios e ameaçam saúde

Estudo da Universidade de 
York, no Reino Unido, analisou 
o impacto da poluição farma-
cêutica nos rios e concluiu que 
ela representa ameaça à saúde 
ambiental e humana. Os rios 
mais poluídos por produtos 
farmacêuticos foram localiza-
dos em países de baixo e mé-
dio rendimento, associados a 
infraestruturas precárias de 
tratamento de águas residuais.

O estudo recolheu amos-
tras de água de 1.052 locais, ao 
longo de 258 rios em 104 países 
de todos os continentes, o que 
representa “impressão digital 
farmacêutica” de 471,4 milhões 
de pessoas.

No total, mais de um quar-
to dos 258 rios analisados têm 
o que é descrito como “ingre-
dientes farmacêuticos ativos”, 
presentes em nível considera-
do inseguro para organismos 
aquáticos ou preocupante em 
termos de resistência antimi-
crobiana.

 Além de ameaça ambien-
tal, aumento de fármacos nos 
rios também pode levar ao 
desenvolvimento de bacté-
rias resistentes, prejudicando 
a eficácia dos próprios medi-
camentos.

“Portanto, a poluição far-

macêutica representa amea-
ça global ao meio ambiente e 
à saúde humana, bem como 
ao cumprimento dos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sus-
tentável das Nações Unidas”, 
diz o estudo.

“Normalmente, o que acon-
tece é que tomamos esses pro-
dutos químicos, que têm al-
guns efeitos desejados e depois 
deixam o nosso corpo”, expli-
cou John Wilkinson, que lide-
rou o estudo.

“O que sabemos agora é 
que, mesmo as estações de tra-
tamento de águas residuais 
mais modernas e eficientes não 
são completamente capazes de 
degradar esses compostos an-
tes de eles serem depositados 
em rios ou lagos”, acrescentou.

Os “ingredientes farmacêu-
ticos ativos” mais detectados 
foram a carbamazepina, utili-
zada para tratamento da epi-
lepsia e dor neuropática, e a 
metformina, usada para o tra-
tamento do diabetes. O estudo 
detectou ainda altas concen-
trações dos chamados lifesty-
le consumables, como cafeína 
e nicotina, além do analgésico 
paracetamol.

Países de baixa renda
As maiores concentrações 

de ingredientes farmacêuti-
cos ativos foram detectadas na 

Agência Brasil

Agência Brasil

Amostra
Estudo recolheu 
amostras de água 
de 1.052 locais, ao 

longo de 258 rios em 
104 países de todos 

os continentes, o que 
representa “impres-
são digital farma-
cêutica” de 471,4 

milhões de pessoas

África Subsaariana, no sul da 
Ásia e na América do Sul. “Os 
locais mais contaminados fo-
ram localizados em países de 
baixo e médio rendimento e es-
tavam associados a áreas com 
infraestrutura precária de tra-
tamento de águas residuais, 
de gestão de resíduos e fabri-
cação de produtos farmacêu-
ticos”. Na Europa, a amostra 
mais poluída foi observada em 
Madrid, justificado pelo clima 
particularmente árido, segun-
do o estudo.

Ainda de acordo com a in-
vestigação da Universidade 
de York, os rios mais poluí-

dos pertencem ao Paquis-
tão, à Bolívia e Etiópia. Por 
sua vez, os rios da Islândia, 
Noruega e da floresta ama-
zônica estão entre os menos 
poluídos. Os locais com con-
centrações mais baixas de in-
gredientes farmacêuticos ati-
vos são caracterizados por 
terem “influência antropogê-
nica limitada, uso reduzido 
de medicina moderna e in-
fraestruturas sofisticadas de 
tratamento de águas”. 

“Vimos rios contamina-
dos na Nigéria e na África do 
Sul, com concentrações muito 
altas de produtos farmacêuti-
cos, e isso deve-se basicamen-
te à falta de infraestruturas 
de tratamento de águas re-
siduais”, afirmou Mohamed 
Abdallah, professor da Uni-
versidade de Birmingham, 
no Reino Unido. “Isso é mais 
preocupante porque deixa ex-
postas [à poluição] as popula-
ções mais vulneráveis e com 
menos acesso a cuidados de 
saúde”.

O coordenador da pesqui-
sa explica que uma das solu-
ções para o problema passa 
pelo “uso adequado de me-
dicamentos”, ou seja, dificul-
tar o acesso a produtos como 
antibióticos e colocar maio-
res restrições às doses reco-
mendadas.

Parte das tropas russas começou a deixar a fronteira ucraniana, mas não há nenhuma garantia de que a crise entre os dois países acabou

Foto: Ministério da Defesa da Bielorrússia
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Ébem provável que neste exato momento 
você esteja utilizando seu celular ou ele 
esteja do seu lado, com vários aplicativos 

rodando em segundo plano. Isso porque o Brasil 
tem aproximadamente 109 milhões de usuários 
de smartphones atualmente, o que corresponde a 
mais da metade da população. Com isso, o país 
fica em quinto lugar no ranking global com maior 
número de usuários desses aparelhos, segundo a 
consultoria Newzoo. As estratégias que envolvem o 
mobile são as principais para o ano de 2022 e isso 
envolve muito mais do que avanço de tecnologia, mas 
uma mudança de comportamento do consumidor. 
Segundo Marcos Guerra, superintendente de Receita 
e Marketing na Pontaltech, o marketing foi uma das 
áreas que mais teve que se transformar nos últimos 
anos, especialmente durante a pandemia. Reclusos 
em nossos lares, os aparelhos eletrônicos se tornaram 
o único meio de comunicação entre as empresas e 
seus consumidores, criando enormes oportunidades 
especialmente para o mobile marketing.

Um dos maiores aprendizados desse período 
foi a importância dos avanços tecnológicos no 
aprimoramento do relacionamento entre as 
companhias e os clientes. Muito mais do que 
identificar as plataformas nas quais os usuários estão, 
saber como alcançá-los por meio de mensagens 
personalizadas e únicas se mostrou vital para as 
empresas. Segundo uma pesquisa realizada pela 
Open Text, mais de 70% dos consumidores voltam 
a comprar com as marcas que os tratam de forma 
individualizada, destacando a relevância da 
personalização das estratégias de marketing. Essa e 
muitas outras ações devem ser tendência em 2022.

Veja as principais tendências desta estratégia 
para 2022 a serem investidas pelas organizações, 
segundo Marcos Guerra.

1 - Redes sociais: não há sombra de dúvidas 
do poder que as redes sociais ganharam durante 
o isolamento social. Mais do que meros canais de 
entretenimento, hoje elas são importantes meios 
de comunicação entre as empresas e seus clientes. 
Foram mais de 2,77 bilhões de usuários mensais 
registrados em aplicativos de mensageria em 2020, 
segundo dados do eMarketer – o que as torna 
canais indispensáveis para qualquer negócio, 
independentemente de porte ou segmento.

2 - SMS: com tantas tecnologias sofisticadas, é 
comum quem estranhe a importância do SMS para o 
marketing nos dias de hoje. Mas, ele é um dos meios 
que possibilita um relacionamento mais próximo e 
interativo, com envio de mensagens praticamente 
instantâneo e, ainda, a possibilidade de ser 
personalizado e segmentado. Segundo o relatório do 
SimpleTexting de 2020, quase 80% dos consumidores 
gostam de receber ofertas por texto, em conjunto com 
53% que preferem se relacionar com marcas que 
utilizam SMS.

3 - RCS: considerado como uma das maiores 
evoluções no sistema 
de mensageria, o RCS 
(Rich Communication 
Service) proporciona 
uma experiência rica 
e personalizada aos 
usuários. Com um novo 
padrão de comunicação 
no mercado, aceita 
recursos multimídia, 
como imagens, vídeos, 
áudios e gifs, tornando 
a comunicação mais 
leve e atrativa. Esse 
meio deve crescer 
significativamente em 
2022.

4 - Google Business 
Messages: esta é, 
talvez, uma das maiores 
apostas do Google para 

um maior engajamento com os clientes, possibilitando 
que o consumidor entre em contato diretamente com 
uma empresa pela página de pesquisa na plataforma. 
Ainda, com confirmação de leitura, ele permite o 
envio de um carrossel completo de imagem, texto e 
figurinhas – uma quantidade enorme de features que 
favorece a fidelidade com a marca – fator altamente 
relevante em mercados competitivos.

5 - Ominchannel: cada uma dessas estratégias, 
por si só, é extremamente vantajosa para os 
negócios. Mas, quando integradas, trarão ainda mais 
benefícios para a comunicação com os clientes. A 
estratégia omnichannel no mobile marketing visa a 
multiplicidade da oferta de canais aos consumidores, 
de forma que possam escolher onde preferem conduzir 
sua jornada de compra. Podendo, assim, ter uma 
experiência contínua, fluída e com grandes chances 
de voltarem a comprar da marca no futuro.

Favorecidos pelos avanços tecnológicos, hoje 
temos diversas opções modernas e completas para o 
desenvolvimento de excelentes estratégias de mobile 
marketing. Seja qual for o meio escolhido, lembre-se 
sempre de evitar qualquer comunicação abusiva. 
Respeite seu público e mantenha uma comunicação 
clara, limpa e leve – possibilitando que o cliente tenha 
o poder da escolha. No final, o que irá determinar o 
sucesso dessas ações é a experiência personalizada 
de seus consumidores.

Mundo 
  E Marketing

Georgina Luna
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

A Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor da capital está notifi-
cando as operadoras de telefo-
nia Oi, Claro, Vivo e Tim para 
que expliquem como será o 
procedimento de comunica-
ção junto ao consumidor nas 
questões relacionadas à trans-
ferência dos clientes da Oi, 
que deverão migrar para Tim, 
Vivo ou Claro após a empresa 
ter sido adquirida por essas 
concessionárias de telefonia.  
As empresas têm um prazo 
de cinco dias para darem uma 
resposta ao Procon-JP.

A migração será realizada 
aos poucos e a concessionária 
de destino foi definida por re-
gião, de acordo com o DDD 
de cada linha. No caso da Pa-
raíba, os clientes da Oi serão 
transferidos para a Vivo. O se-
cretário Rougger Guerra aler-
ta, porém, que nenhum con-
sumidor será obrigado a ficar 
na operadora definida, tendo 
o direito de escolher o desti-
no da portabilidade. “Não se 

pode negar o direito de esco-
lha do cidadão de ter os servi-
ços de telefonia da operadora 
que desejar, por isso a infor-
mação nesse momento é im-
portante e o Procon-JP pre-
tende acompanhar todo esse 
processo de migração”.

Segundo determinação da 
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) editada 
em janeiro deste ano, as ope-
radoras deverão tomar uma 
série de medidas para evitar 
que o cliente seja prejudicado 
durante a transferência e entre 
elas está o direito de portabi-
lidade a qualquer momento e 
a proibição da migração auto-
mática de fidelização ou mes-
mo imposição de fidelização 
em um novo contrato por par-
te da empresa, além de uma 
comunicação de forma clara 
e detalhada sobre os procedi-
mentos dessa migração.

Informações básicas
O titular do Procon-JP sa-

lienta que as empresas notifi-

cadas deverão explicar as in-
formações que vão conter na 
comunicação oficial aos clien-
tes. “As empresas terão que 
comunicar aos clientes infor-
mações básicas da prestação 
dos serviços e se os contratos, 
ofertas e planos anteriores se-
rão mantidos, por exemplo. 
Também é importante saber 
se existe incompatibilidade 
no conjunto de serviços ofe-
recidos pela Oi e o que a nova 
operadora oferece”.

Canais de atendimento
Outra explicação requeri-

da pelo Procon-JP diz respeito 
à alteração nos canais de aten-
dimento aos consumidores e, 
caso haja, como ocorrerá a in-
formação dessas alterações.  
“O consumidor também pre-
cisa ser cientificado de como 
vai proceder se não tiver in-
teresse de ter os serviços da 
nova prestadora e de como 
deve solicitar a portabilidade 
e o que ocorrerão com as mul-
tas por fidelidade”.

Demandas 
Rougger Guerra acrescen-

ta que outro ponto importante 
se refere às demandas junto a 
órgãos de defesa do consumi-
dor e se elas serão respondidas 
pela nova operadora. “O con-
sumidor precisa ter respostas 
quanto ao o que ocorrerá com 
o seu contrato original com a 
Oi e como se dará o processo 
de transferência para a nova 
empresa. Vamos acompanhar 
todo o processo para evitar 
que o cliente seja lesado”.

SERVIÇO
Clientes da Oi 

na Paraíba serão 
atendidos pela Vivo, 
mas poderão mudar 

de operadora “Estratégias 
que envolvem 
o mobile são 
as principais 
para o ano  
de 2022 

Georgina Luna

Operadoras Oi, Claro, Vivo e Tim devem prestar esclarecimentos ao Procon-JP

Empresas são notificadas 
sobre migração de clientes

venda da oi

gastronomia

Festival traz vantagens a restaurantes 
Faltando menos de um 

mês, a contagem regressiva 
para esta edição da Paraíba 
Restaurant Week já começou. 
A edição paraibana do maior 
festival gastronômico do Bra-
sil, que este ano acontecerá en-
tre 11 de março e 3 de abril, é 
uma grande oportunidade 
para que paraibanos e turis-
tas conheçam novos espaços 
gastronômicos e experimen-
tem menus especiais - feitos 
exclusivamente para o evento. 

 Se para os amantes da boa 
culinária o festival é um prato 
cheio de experiências, os res-
taurantes inscritos no even-
to têm também uma série de 
vantagens. Além de aquecer 
o mercado na baixa tempora-
da, a Paraíba Restaurant Week 
traz novos consumidores para 
os estabelecimentos, aumen-
ta o fluxo e as vendas e ain-

da é amplamente divulgado 
na imprensa e nas redes so-
ciais.  Quem já participou indi-
ca. É o caso de Figueiredo Cor-
reia, administrador do Santa 
Grelha JP. Ele acredita que o 
Restaurante Week consegue 
movimentar o segmento de 
diversas formas. “Faz com que 
os clientes pesquisem sobre os 
participantes, olhem os menus 
e se programem para ir aos 
restaurantes”, analisa.

Ele conta que o festival 
atua como uma ferramenta 
de divulgação e atração de um 
público novo. “Durante os 24 
dias de festival, é perceptível o 
aumento de novos clientes que 
vão em busca de experimen-
tar o menu completo feito es-
pecialmente para a ocasião. E 
é parte do nosso trabalho pres-
tar um bom atendimento, ser-
vir uma comida de qualidade, 

apresentar nosso restaurante 
e fidelizar aquele cliente para 
que ele retorne”, observa o só-
cio do Santa Grelha. 

 
Bons resultados 
Para o chef Rômulo Fer-

nandes, proprietário do Al 
Dente, participar do Restau-
rant Week é uma experiência 
importante para o negócio e 
para o setor. “O festival é uma 
forma de incentivar os clientes 
a conhecer novos restaurantes, 
isso traz uma rotatividade sau-
dável para os estabelecimen-
tos”, reconhece. Rômulo tam-
bém enxerga o evento como 
uma válida aventura gastro-
nômica para os clientes. “O pú-
blico tem a chance de conhecer 
a gastronomia e o ambiente 
de novos restaurantes dentro 
de um evento que traz mui-
tas novidades a um custo bem 

acessível”, afirma. Quem con-
corda com Rômulo é o empre-
sário Túlio Martins, do Meat 
Up - um dos estabelecimen-
tos mais concorridos do festi-
val. “Acho muito válida a par-
ticipação no evento porque há 
o aumento de fluxo e a quanti-
dade de novos clientes. Eu in-
dico a todos a participarem”, 
comenta Túlio. 

 
Prêmio Cantaloupe 
Para prestigiar os menus 

mais saborosos e o estabeleci-
mento mais criativo, o Restau-
rante Week premia os melho-
res nas categorias de melhor 
entrada, melhor prato prin-
cipal, melhor sobremesa, me-
lhor menu, melhor atendi-
mento, melhor ambiente e 
prêmio revelação. A votação 
é realizada durante o festival 
por meio do voto popular. 

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Anatel determina que seja tomada uma série de medidas para evitar prejuízo aos clientes durante a transferência de operadora

Cinco tendências em  
mobile marketing para 2022

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -0,72%

R$ 5,181
0,82%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

-0,19%

R$ 5,885

Libra  Esterlina

-0,75%

R$ 7,014
 

Ibovespa

114.828 pts

Selic

Fixado em 2 de 
fevereiro de 2022

10,75%



Por causa dos preços dos 
alimentos, a inflação de ja-
neiro pesou quase duas ve-
zes mais para as famílias 
de baixa renda do que para 
as pessoas mais ricas, mos-
tra o Indicador Ipea de In-
flação por Faixa de Renda, 
divulgado ontem pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea). O indica-
dor desagrega por faixas de 
rendimento o IPCA, índi-
ce oficial de inflação, calcu-
lado pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Em janeiro, o IPCA 
avançou 0,54%, acumulando 
alta de 10,38% em 12 meses.

Apesar dos resultados, o 
indicador aponta para uma 
nova desaceleração infla-
cionária para todas as fai-
xas de renda. Para as famí-
lias de renda “muito baixa” 
(até R$ 1.808,79 ao mês na 
soma de todos de um do-
micílio, na classificação do 
Ipea), os preços subiram em 
média 0,63%, enquanto para 
as pessoas de renda “alta” 
(acima de R$ 17.764,49 ao 
mês por domicílio) a alta fi-
cou em 0,34%. No acumu-
lado em 12 meses, o IPCA 
ficou em 10,5% para os de 
renda “muito baixa” e em 
9,6% para quem tem ren-
da “alta”.

“Não obstante ao fato 
de que o grupo de alimen-

tos e bebidas tenha sido o 
principal foco de inflação 
para todas as classes, o im-
pacto da alta dos alimen-
tos foi bem mais intenso 
para as famílias de renda 

muito baixa”, diz a nota do 
Ipea. Isso ocorre porque a 
participação de itens bási-
cos ou despesas essenciais 
é maior na cesta de consu-
mo das famílias mais po-
bres. Enquanto isso, a cesta 
de consumo dos mais ricos 
tem participação maior de 
serviços e gastos não essen-
ciais, como turismo e lazer, 
mesmo que, em termos ab-
solutos, seus gastos com ali-
mentos superem as despe-
sas dos mais pobres.

Segundo o Ipea, os pre-
ços de legumes, frutas e ver-
duras foram os grandes vi-
lões da inflação para os mais 
pobres. Itens importantes 
da cesta básica ficaram mais 
baratos em janeiro, como o 

arroz (-2,7%), o feijão (-3,0%) 
e aves e ovos (-0,8%). Só que 
os reajustes dos produtos “in 
natura” falaram mais alto, 
como no caso da cenoura 
(27,6%), laranja (14,9%), bana-
na (11,7%), batata (9,7%), das 
carnes (1,3%), do café (4,8%) 
e do óleo de soja (1,4%).

Por outro lado, as famí-
lias mais ricas experimenta-
ram um alívio nos preços de 
combustíveis. Já há sinais de 
novos reajustes dos combus-
tíveis no atacado, mas, em 
janeiro, eles ainda estavam 
em queda no IPCA. Como 
as famílias mais pobres di-
ficilmente têm carro parti-
cular e, portanto, tendem a 
gastar pouco com combus-
tível, esse alívio pouco inter-

fere na inflação média para 
essas faixas de renda.

“A queda dos combustí-
veis - gasolina (-1,1%) e eta-
nol (-2,8%) -, das passagens 
aéreas (-18,4%) e do trans-
porte por aplicativo (-18%) 
fez com que o grupo de 
transportes trouxesse um 
forte alívio inflacionário 
para a faixa de renda alta”, 
diz a nota do Ipea, citando 
também os planos de saú-
de, outro tipo de gasto que 
não costuma fazer parte da 
cesta de consumo dos mais 
pobres. “A deflação de 0,69% 
dos planos de saúde gerou 
uma descompressão do gru-
po de saúde e cuidados pes-
soais” no IPCA dos mais ri-
cos, segundo o Ipea.
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despesas essenciais 
têm peso maior no 

consumo de famílias 
mais pobres
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A indústria brasilei-
ra de alimentos fechou 
o ano de 2021 com fatu-
ramento de R$ 922,6 bi-
lhões, resultado 16,9% su-
perior ao registrado em 
2020. O montante repre-
senta 10,6% do Produto 
Interno Bruto (PIB) esti-
mado para o ano passa-
do. Os dados, divulgados 
ontem, são da Associação 
Brasileira da Indústria de 
Alimentos (Abia).

De acordo com o le-
vantamento, as vendas do 
setor em 2021 cresceram 
3,2% e a produção, 1,3%. 
Considerando apenas as 
vendas para o mercado 
interno, que representam 
73,5% do faturamento, o 
aumento foi de 1,8%. Já 
as exportações, que re-
presentam 26,5% do fa-
turamento, aumentaram 

18,6% e atingiram o pata-
mar recorde de US$ 45,2 
bilhões.

“O avanço da vacina-
ção e o retorno do setor de 
serviços contribuíram de 
forma decisiva para a ex-
pansão da produção, com 
geração positiva de em-
prego e renda no setor. A 
demanda por alimentos 
se manteve crescente no 
Brasil e no mundo, o que 
fez com que as empre-
sas mantivessem a pro-
dução a todo vapor, e con-
tratando mão de obra”, 
destacou o presidente 
executivo da Abia, João 
Dornellas.

A indústria alimentí-
cia brasileira aumentou 
também o número de tra-
balhadores contratados 
em 2021, 1,2% a mais do 
que em 2020, totalizando 
1,72 milhão de pessoas, 
ou 21 mil novos postos de 
trabalho.

em 2021

Faturamento da indústria 
de alimentos cresce 17%

Preço dos alimentos pesou no bolso dos brasileiros que ocupam a menor faixa de renda, segundo dados do Ipea

Inflação quase dobra aos mais pobres
em janeiro

O Brasil teve, no ano 
passado, 4,1 milhões de 
movimentações suspei-
tas de fraude, aponta o In-
dicador de Tentativas de 
Fraude da Serasa Expe-
rian. O número represen-
ta um aumento de 16,8% 
em relação ao acumulado 
de 2020. Os dados de 2021 
ganham destaque por se-

rem os mais expressivos de 
toda a série histórica, ini-
ciada em 2011.

O segmento de bancos e 
cartões foi o principal foco 
dos golpistas, com 2,3 mi-
lhões de tentativas de frau-
de, aumento de 33,3% na 
comparação com o ano an-
terior. Apenas os setores 
de serviços e telefonia ti-
veram baixas, com quedas 
de 3,8% e 44%, respectiva-
mente.

Já o recorte por idade 
mostra que os consumido-
res que possuem entre 36 e 
50 anos foram os que mais 
sofreram ataques: 1,5 mi-
lhão do total. Na análise 
por região, o destaque fica 
para o Sudeste, com 2,1 mi-
lhões de movimentações 
suspeitas sinalizadas.

Para o diretor de Soluções 
de Identidade e Prevenção a 
Fraudes do Serasa Experian, 
Jaison Reis, os avanços tecno-

lógicos impulsionados pela 
pandemia são, em sua maio-
ria, positivos, mas também 
trazem consequências para 
os consumidores.

“O aumento das transa-
ções on-line em 2021 e os di-
versos novos serviços que 
passaram a ser oferecidos 
digitalmente são um prato 
cheio para os golpistas. Por 
isso, uma tentativa de frau-
de acontece no país a cada 
sete segundos”, avalia Reis.

Ao longo deste ano, o 
brasileiro deverá ver pra-
zos de financiamento me-
nores, a entrada do crédito 
imobiliário mais gorda e o 
limite do cartão de crédito 
travado. Esses são alguns 
efeitos rapidamente senti-
dos pelos clientes, com os 
bancos restringindo o de-
sembolso de crédito dian-
te de um cenário de juros 
em dois dígitos e desace-
leração da economia. Ou-
tro efeito que começa a ser 
observado na carteira dos 
grandes bancos é o aumen-
to da inadimplência.

Baseado neste cená-
rio, mês passado a Fede-
ração Brasileira dos Ban-
cos (Febraban) disse que 
o desembolso em emprés-
timos e financiamentos 
deverá crescer 6,7% neste 
ano, ante uma projeção an-
terior de 7,3%.

Os executivos dos maio-
res bancos privados con-
firmam o sinal de alerta. 
“Não digo tirar o pé, mas 
a gente está mais caute-
loso”, diz o presidente do 
Bradesco, Octavio de Laza-
ri. O banco projeta expan-
são de 10% a 14% na cartei-
ra este ano, nível menor do 
que os 18% observados em 
2021. Com a taxa básica de 

juros tendendo a superar 
12%, Lazari acredita que 
linhas como financiamen-
to imobiliário terão menos 
interessados.

O presidente do Brades-
co também espera empre-
sas menos interessadas em 
tomar empréstimos, pois 
não vão fazer investimen-
tos em infraestrutura com 
o juro nesse nível. O Itaú 
Unibanco, maior banco 
privado do Brasil, vê o cré-
dito crescendo entre 11,5% 
e 14,5% este ano no país, 
abaixo dos 23% observados 
em 2021, quando a cartei-
ra do banco bateu na mar-
ca inédita de R$ 1 trilhão. 

No Santander, a expec-

tativa é de um crescimento 
de até 9% este ano. O ban-
co projeta um possível au-
mento na inadimplência - a 
instituição separou R$ 13,8 
bilhões para fazer frente a 
possíveis calotes, aumento 
de 10,3% ante 2021.

Analista da Ohmresear-
ch, Carlos Macedo aponta 
que o desembolso de crédi-
to já está mais fraco, dian-
te do crescimento rápido 
da inadimplência, como 
resultado do fim dos pro-
gramas do governo, que 
injetaram dinheiro na eco-
nomia, e o vencimento de 
carteiras de clientes que fo-
ram renegociadas na pan-
demia.

Quase 60 milhões de 
pessoas físicas e empresas 
já fizeram consultas ao siste-
ma que busca valores esque-
cidos em instituições finan-
ceiras, informou o Banco 
Central (BC). Desde a aber-
tura do site, na noite de do-
mingo (13), até as 12h de 
ontem, 59.964.368 consultas 
foram registradas no site.

Desse total, 58.806.854 
consultas foram feitas por 
pessoas físicas e 1.157.514, 
por pessoas jurídicas. De 
acordo com o BC, 11.223.617 

(18,72%) resultaram em sal-
dos a resgatar, dos quais 
11.001.451 se referem a pes-
soas físicas e 222.166 a em-
presas.

Calendário
A consulta pode ser fei-

ta por qualquer cidadão ou 
empresa em qualquer horá-
rio. No entanto, caso o sis-
tema informe recursos a 
receber, os usuários foram 
divididos em três grupos, 
baseados na data de nasci-
mento ou na data de funda-
ção da empresa.

Quem nasceu antes de 
1968 ou abriu a empresa an-

tes desse ano poderá conhe-
cer o saldo residual e pedir o 
resgate entre 7 e 11 de mar-
ço, no mesmo site. A própria 
página informará o horário 
e a data para pedir o saque. 
Caso o usuário perca o ho-
rário, haverá repescagem no 
sábado seguinte, em 12 de 
março, das 4h às 24h.

Para pessoas nascidas 
entre 1968 e 1983, ou em-
presas fundadas nesse pe-
ríodo, o prazo será de 14 a 18 
de março, com repescagem 
em 19 de março. Quem nas-
ceu a partir de 1984, ou abriu 
empresa nesse ano, tem pra-
zo de 21 a 25 de março, com 

repescagem em 26 de mar-
ço. As repescagens também 
ocorrerão aos sábados no 
mesmo horário, das 4h às 
24h. Quem perder o sábado 
de repescagem poderá pe-
dir o resgate a partir de 28 
de março, independente-
mente da data de nascimen-
to ou de criação da empresa. 
O Banco Central esclarece 
que o cidadão ou a empre-
sa que perder os prazos não 
precisa se preocupar. O di-
reito a receber os recursos é 
definitivo, e o dinheiro con-
tinuará guardado pelas ins-
tituições financeiras até o 
correntista pedir o saque.

Vinicius Neder 
Agência Estado

Nina Gattis 
Agência Estado

Fernanda Guimarães 
Altamiro Silva Junior 
Agência Estado

Wellton Máximo  
Agência Brasil

Bruno Bocchini 
Agência Brasil

movimentações suspeitas

restrição dos bancos

valores esquecidos 

Tentativas de fraude têm recorde no país 

Calotes vão impor limites para créditos

BC registra 60 milhões de consultas

Dados da 
Serasa 

indicam que 
ocorre uma 

tentativa de 
fraude a cada 
sete segundos 

no país. O 
segmento de 

bancos é o 
alvo preferido 
dos golpistas
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Demanda por alimentos se manteve crescente no país em 2021

Foto: Roberto Guedes



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de fevereiro de 2022    19

O paraibano Luiz Olivei-
ra Costa Neto, de 17 anos, 
obteve a terceira melhor po-
sição no Concurso Nacional 
de Redação Pensar Jovem, 
promovido pelo Partido So-
cialista Brasileiro (PSB na-
cional), em conjunto com a 
Fundação João Mangabeira 
(FJM). Ele é da cidade de Pi-
cuí e concorreu com mais ou-
tros 600 inscritos, ganhando 
R$ 9 mil. O estudante parti-
cipou da solenidade de pre-
miação na Fundação João 
Mangabeira, em Brasília.

Durante o evento, as três 
melhores redações recebe-
ram medalhas de ouro e 
prata e prêmios de R$ 15 
mil, R$ 12 mil e R$ 9 mil, res-
pectivamente. A dissertação 
do paraibano alcançou 924 
pontos e foi uma tese aditi-
va à proposta de desenvol-
vimento de um modelo de 
monitoramento, acompa-
nhamento e avaliação de po-
líticas públicas.

Após o evento de pre-
miação, os três vencedores 
participaram de um tour 
político em Brasília, visi-
tando instituições públicas 
da capital da República, in-
cluindo o Congresso Na-
cional. Todas as despesas 
da viagem foram custeadas 
pelo PSB. “Foi uma viagem 
maravilhosa! Eu pude vi-
sitar o Senado, fui a vários 
pontos turísticos, o Con-
gresso Nacional e a Funda-
ção João Mangabeira. Foi 
a minha primeira vez em 
Brasília e minha primeira 
viagem de avião. Foi mui-
to enriquecedor! Foram vá-
rias informações legais e co-
nheci muita gente também”, 
descreveu o picuiense.

Luiz Neto é aluno do ter-

ceiro ano do Ensino Médio 
da Escola Cidadã Integral 
Técnica Professor Lordão 
(EECIT Professor Lordão), 
em Picuí, e ficou sabendo 
do concurso através de uma 
live realizada pelo deputa-
do estadual Buba Germano 
(PSB) com representantes 
da Fundação Joao Manga-
beira, da Juventude Socialis-
ta Brasileira e da coordena-
ção do concurso. “Após essa 
live, me motivei a partici-
par do concurso, porque eu 
vi que era um tema interes-
sante e podia ser uma óti-
ma oportunidade”, afirmou.

Ele explica que a escolha 
do tema ocorreu após ler o 
livro das teses do PSB, já que 
este era um requisito para a 
participação. Após a leitura, 
ele sentiu vontade de falar 
sobre indicadores relacio-
nados ao desenvolvimento 
sustentável. Com isso, atra-
vés do seu texto, pretendia 
ampliar essa discussão em 
nível nacional.

“Eu já tive conhecimento 
sobre ODS através de outras 
lives que me deram inspira-
ção. São objetivos relaciona-
dos à sustentabilidade, meio 
ambiente e mudanças cli-
máticas. 
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Estudante de Picuí, Luiz Oliveira Costa Neto, de 17 anos, concorreu com outros 600 inscritos no concurso nacional

Paraibano fica com o terceiro lugar 
Redação pensaR jovem

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br
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As três 
melhores 
redações 
receberam 
medalhas de 
ouro e prata
 e prêmios 
de R$ 15 mil, 
R$ 12 mil e 
R$ 9 mil

Luiz Oliveira (no detalhe) recebeu o seu prêmio na Fundação João Mangabeira, em Brasília

A disputa teve como base 
as teses do quinto livro da au-
torreforma do partido. O ob-
jetivo, conforme a organiza-
ção do concurso, foi incentivar 
os jovens a refletir sobre novas 
políticas públicas. O primeiro 
lugar ficou para o texto de Da-
niel RosenhekSchor, de São 
Paulo, que atingiu 942 pontos. 
Ele fez uma redação aditiva à 
proposta sobre a reestrutura-
ção do sistema penal e carce-
rário brasileiro e levou o prê-
mio de R$ 15 mil.

Já a segunda posição foi 
ocupada por Vinícius Ab-
dias Santos de Oliveira, do 
Rio Grande do Norte, com 927 
pontos, por seu texto modifi-
cativo sobre a proposta de am-
pliação e acesso ao ensino su-
perior público, ganhando R$ 
12 mil.

De acordo com o deputa-
do federal e presidente do PSB 
da Paraíba, Gervásio Maia, 

a oportunidade de debater e 
ouvir jovens é a “garantia da 
construção de um futuro me-
lhor para todos”. Inclusive, 
o parlamentar acompanhou 
Luiz durante a visita dos es-
tudantes vencedores à Câma-
ra dos Deputados em Brasília. 
“Parabéns, Luiz Neto e demais 
vencedores desse prêmio tão 
importante”, escreveu em suas 
redes sociais.

O deputado estadual Buba 
Germano, por sua vez, tam-
bém acompanhou a solenida-
de de premiação na Fundação 
João Mangabeira e afirmou 
que Luiz Neto é o mais jovem 
entre os premiados. Ele tam-
bém destacou o desempenho 
do picuiense e o parabenizou 
pela sua proposta de análise 
territorial dos indicadores de 
desenvolvimento sustentável 
para ações efetivas. 

“Parabéns a todos os ven-
cedores e a Luiz Neto pela sua 

dissertação e conquista da ter-
ceira posição! Picuí e Paraíba 
estão muito bem representa-
dos. Que ele continue esse jo-
vem promissor que se interes-
sou por temas que o mundo 
está discutindo: a sustentabi-
lidade e a agenda global”, afir-
mou o parlamentar em suas re-
des sociais. 

Sobre 
O Concurso Nacional de 

Redação Pensar Jovem contou 
com mais de 600 inscrições, 
mas apenas 62 passaram para 
a fase final. De acordo com a 
assessoria de comunicação do 
PSB nacional, os textos da dis-
puta foram baseados nas te-
ses do “Livro 5 da Autorrefor-
ma do PSB”. 

Os participantes eram estu-
dantes entre 16 e 30 anos ma-
triculados em instituições de 
ensino reconhecidas pelo Mi-
nistério da Educação (MEC). 

Concurso visa incentivar a juventude

Vencedor
O primeiro lugar ficou 
para o texto de Daniel 

Rosenhek Schor, de São 
Paulo, que fez redação 

aditiva à proposta sobre 
a reestruturação do 

sistema penal
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Oito adolescentes que 
cumprem medidas judiciais 
no Centro Socioeducativo 
Edson Mota (CSE) foram se-
lecionados para fazer uma 
oficina de Rap, Hip Hop e 
MPB, fruto da parceria en-
tre a Fundação Desenvolvi-
mento da Criança e do Ado-
lescente “Alice de Almeida” 
(Fundac) e a Fundação Sistê-
mica. A atividade cultural faz 
parte do projeto “Artes e Pai-
xões” e levará a aprendiza-
gem do gênero musical para 
os adolescentes uma vez por 
semana, por um período de 
dois meses.

 De acordo com Jany San-
tos, agente cultural, canto-
ra e coordenadora de Cultu-
ra da Sistêmica, a Fundação 
foi contemplada com o Prê-
mio João Balula, pela Fun-
dação Cultural de João Pes-
soa (Funjope), com recursos 
da Lei Aldir Blanc 2021, que 
tem a finalidade de obten-
ção de incentivos por conta 
da pandemia da Covid–19. 
“Através desse apoio, pode-
mos executar o projeto “Ar-
tes e Paixões” que desenvolve 
oficinas de música com foco 
em composição musical, ela-
boração de projetos e shows 
com os gêneros Hip Hop, Rap 
e MPB, no Centro Socioedu-

cativo Edson Mota (CSE)”, 
afirmou. 

 “As ações do projeto vi-
sam à identificação e valori-
zação da produção artística 
já realizada pelos socioedu-
candos, o protagonismo juve-
nil, fortalecimento de víncu-
los interpessoais, familiares e 
sociais e a melhoria nas pers-
pectivas de futuro dos ado-
lescentes e jovens”, acrescen-
tou a agente cultural.

 Nilton Santos, coordena-
dor de Esporte, Cultura e La-
zer da Fundac, acredita que a 
Oficina atenderá aos anseios 
dos adolescentes no que diz 
respeito a uma atividade que 
une aprendizagem com di-
versão e se coloca como uma 
oportunidade de capacita-
ção para o mercado cultural, 
uma vez que os participan-
tes irão aprender também a 
escrever projetos de captação 
em cultura. 

Waleska Ramalho, pre-
sidente da Fundac, lembrou 
ainda que, além desta ofici-
na, a parceria com a Funda-
ção Sistêmica vem preparan-
do socioeducandos na área 
de informática e todo em-
penho parte de cidadãos vo-
luntários que dedicam o seu 
tempo a dar aulas aos ado-
lescentes. “Posso dizer que a 

parceria materializa sonhos 
que se unem para transfor-
mar vidas”, concluiu.

 Lívio Lima, coordenador 
geral da Fundação Sistêmi-
ca, explicou que a instituição 
é uma organização da socie-
dade civil, de interesse públi-
co, cuja missão é contribuir 
com o desenvolvimento hu-
mano e social, considerando 
o potencial dos talentos, ex-
periências e recursos locais, 
numa perspectiva sistêmica, 
com vistas à formação de re-
des sociais e organizacionais 
para o fortalecimento da ci-
dadania, da garantia de di-
reitos humanos e da eficiên-
cia na gestão organizacional 
e comunitária. 
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A atividade 
cultural faz 
parte do 
projeto  e 
levará a 
aprendizagem 
do gênero 
musical 
para os 
adolescentes 

“Em conversa com a pre-
sidenta Waleska, ficamos sa-
bendo da necessidade de 
qualificação dos socioedu-
candos e, inicialmente, a par-
ceria se deu na área de infor-
mática. Paralelamente a isso, 
apoiamos o projeto “Artes e 
Paixões” que nossa coorde-
nadora de Cultura havia con-
seguido aprovar na Funjope, 
em edital da Lei Aldir Blanc, 
com objetivo de incentivar e 
valorizar o Rap/Hip-Hop já 
desenvolvido pelos adoles-
centes do CSE” detalhou Lí-
vio Lima.

 Segundo José Antônio 
Nunes, músico, professor de 
música e trabalhador volun-
tário da Fundação Sistêmica 
na implantação desse proje-
to, serão utilizadas dinâmicas 
específicas de socialização e 
metodologias adequadas so-
bre impostação da voz, da 
importância da leitura e da 
pesquisa de materiais rela-
cionados aos seus “fazeres 
musicais”. “Além disso, bus-
caremos resgatar valores in-
dividuais de cada um e mos-
trar a importância das suas 
habilidades artísticas e da 

aquisição de conhecimento e 
suas possibilidades para no-
vas oportunidades de inser-
ção na sociedade e no meio 
artístico”, disse.

 Para Waldir Victor, di-
retor do CSE, a oficina vai 
além de uma parceria, pois 
proporciona aos adoles-
centes uma certa liberdade 
dentro da internação, já que 
atribuem ao hip hop a cons-
trução da força das letras 
ampliando sua voz, e pode 
ser entendido como um es-
paço libertador e de grande  
potencial  criativo. 

Ações valorizam o Rap/Hip-Hop

Socioeducandos da Fundac  aprendem gêneros musicais
pRojeto “aRtes e paixões”

Ações visam à identificação e valorização da produção artística já realizada pelos socioeducandos

Foto: Secom/PB
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Por, pelo menos, 60 dias, Manaíra Shopping irá expor peças do Museu do Artesanato Paraibano Janete Costa

Artesanato também no shopping
parceria

Lesões causadas por quedas 
são atendimentos mais comuns 

hospital de trauma de cG

O Hospital de Trauma de 
Campina Grande tem regis-
trado aumento no número de 
casos de pacientes vítimas de 
lesões causadas por aciden-
tes domésticos, em especial 
por quedas. Em 2021, foram 
realizados 13.621 atendimen-
tos desse tipo. O pico de víti-
mas registrado na unidade 
de saúde ocorreu em outubro, 
quando 1.352 pessoas foram 
atendidas. Junho foi o mês 
com menos casos direciona-
dos ao hospital: 972 ao todo.

 No ano passado, a maio-
ria das ocorrências (3.399) en-
volveu crianças. Em segui-
da, aparece o atendimento 
das pessoas com mais de 60 
anos, com 3.271 pacientes. A 
estatística tem como base as 
entradas registradas de janei-
ro a dezembro de 2021.

 As ocorrências mais co-
muns atendidas na unidade 
hospitalar são queda da pró-
pria altura (em que a vítima 
cai do próprio nível em que 
se encontra, como na situação 
de tropeço) e queda de altura.

 De acordo com o orto-
pedista Ericsson Marques, 
as fraturas mais frequentes 

ocorrem nos punhos e nos 
quadris, acidentes mais in-
capacitantes e com risco de 
morte.

 No caso dos idosos eles 
caem por vários motivos, mas 
o principal é decorrente da 
fraqueza na musculatura. 
Já nas crianças, a incidência 
maior é de fratura em mem-
bros superiores, cujo trata-
mento, na maioria, é não-ci-
rúrgico.

 Segundo o médico, é im-
portante ressaltar a gravida-
de dos casos entre idosos, já 
que as fraturas dos membros 
inferiores resultam em alto 
índice de mortalidade, pois o 
paciente geralmente fica aca-
mado por longo período.

 Para o ortopedista, a pre-
venção é a única forma de 
evitar quedas.  “As casas pre-
cisam oferecer segurança, 
com os cômodos bem ilumi-
nados e menos móveis e ob-
jetos que possam se tornar 
obstáculos, piso sempre seco 
e sem tapetes, ajuste da altu-
ra da cama e do vaso sani-
tário se for possível, a insta-
lação de barras de apoio em 
locais estratégicos [paredes, 

no banheiro, perto da cama 
do idoso, entre outros], uso 
de calçados confortáveis e an-
tiderrapantes”.

  aposentado Tarcísio Ro-
drigues, de 66 anos, veio de 
Lagoa Seca para atendimento 
no Hospital de Trauma após 
sofrer um acidente domésti-
co e fraturar o fêmur. “Eu es-
tava em casa quando sofri a 
queda. Tropecei na cozinha 
enquanto caminhava. Minha 
esposa chegou e prestou o so-
corro”, relatou o idoso.

 O Hospital de Emergên-
cia e Trauma Dom Luiz Gon-
zaga Fernandes, que perten-
ce ao Governo do Estado da 
Paraíba, oferece atendimen-
tos de média e alta comple-
xidades, atuando como re-
ferência em traumatologia 
para 203 municípios. Dentro 
da unidade, a prevenção de 
quedas faz parte das rotinas 
assistenciais. O item consta 
entre as Seis Metas Interna-
cionais de Segurança do Pa-
ciente, definidas pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), sendo trabalhado de 
diferentes maneiras com co-
laboradores e pacientes.

Na uepB

Clínica de Diagnóstico 
Oral retoma atividades

A Clínica de Diagnós-
tico Oral da Universida-
de Estadual da Paraíba 
(UEPB), localizada no De-
partamento de Odonto-
logia do Centro de Ciên-
cias Biológicas da Saúde 
(CCBS), Campus de Cam-
pina Grande, retomou as 
suas atividades atenden-
do aos pacientes assistidos 
pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS), os quais precisam 
da biópsia para identificar 
lesões na cavidade bucal.

A maioria dos pacientes 
é encaminhada após pro-
curarem o serviço nas Uni-
dades Básicas de Saúde da 
Família (UBSF) de Campi-
na Grande e por cirurgiões-
dentistas que trabalham 
nestas unidades em muni-
cípios adjacentes.

Como o semestre está 
reiniciando, muitos pacien-
tes ainda não sabem que os 
serviços voltaram a funcio-
nar normalmente.

Instalada dentro da 
Clínica Escola do Depar-
tamento de Odontologia, 
no Campus I, a unidade 
funciona todas as segun-
das-feiras, das 8h às 12h, 

com capacidade de realizar 
12 atendimentos diários. 
Responsável pela Clínica, 
a professora Daliana Quei-
roga explicou que para ter 
acesso aos serviços, os pa-
cientes precisam entrar em 
contato com a Secretaria de 
Clínicas da UEPB e agen-
dar o atendimento.

Operando com alta tec-
nologia, o serviço é respon-
sável por fazer o diagnós-
tico precoce de neoplasias 
malignas da cavidade bu-
cal e desordens com poten-
cial de malignização, além 
de outras doenças que po-
dem acometer tanto a boca 
quanto o complexo maxilo-
mandibular. 

      Diagnóstico
A professora Daliana 

Queiroga explicou que, a 
partir do momento em que 
é feito o exame clínico, a 
equipe analisa se há ne-
cessidade ou não de uma 
biópsia para o diagnósti-
co histopatológico, ou se 
precisa encaminhar o pa-
ciente para outra especia-
lidade odontológica ou da 
área médica.

em marÇo

Transferência
de carro poderá 
ser feita pela 
Carteira Digital 

Os motoristas detentores 
da Carteira Digital de Trânsi-
to poderão comercializar veí-
culos. O recurso deverá es-
tar disponível em março para 
quem baixou e fez o cadastro 
no aplicativo do Governo Fe-
deral (disponível para celu-
lares com sistema Android e 
iOS). Segundo o Ministério 
da Infraestrutura, nesse sis-
tema não será mais necessá-
rio ir ao cartório ou realizar 
os procedimentos de compra 
e venda utilizando documen-
tos em papel. Em vez disso, 
será possível fazer a transa-
ção pelo app.

Tanto comprador como 
vendedor precisam estar ca-
dastrados no Gov.Br, plata-
forma de serviços do Gover-
no Federal. Mas será preciso 
fazer uso da assinatura digi-
tal do Gov.Br.

Também será exigido que 
a documentação do veículo a 
ser vendido esteja no forma-
to digital. Estão neste grupo 
carros saídos de fábrica ou 
transferidos a partir de janei-
ro de 2021.

O artesanato paraibano 
ganhou, nessa segunda-fei-
ra (14), mais uma importan-
te vitrine para divulgação e 
comercialização de produ-
tos de diversas tipologias. 
Uma parceria entre o Pro-
grama do Artesanato Parai-
bano (PAP) e o Manaíra Sho-
pping, em João Pessoa, está 
abrigando peças do acervo 
da loja do Museu do Artesa-
nato Paraibano Janete Costa 
por pelo menos 60 dias. 

 Cerca de 3 mil pessoas 
transitam nas dependên-
cias do empreendimento 
diariamente. Daí a impor-

tância desse ambiente para 
exposição e comercializa-
ção de peças da loja do Mu-
seu do Artesanato Paraiba-
no no Manaíra Shopping, 
cujo público poderá apreciar 
e adquirir o genuíno artesa-
nato da Paraíba.

 Outro grande atrativo 
para os clientes do Manaí-
ra Shopping é a presença de 
artesãos que vão demons-
trar como ocorre o proces-
so de produção das peças 
artesanais. Nesta semana, 
por exemplo, quem for ao 
Manaíra Shopping poderá 
conferir o trabalho de duas 

artesãs da renda renascen-
ça, tipologia que simboliza 
a riqueza do segmento no 
estado.

 A primeira-dama e pre-
sidente de honra do PAP, 
Ana Maria Lins, ressaltou 
a importância de mais este 
momento para o artesana-
to paraibano. “Após o suces-
so do 33° Salão, o artesão e a 
artesã ganham mais este es-
paço de divulgação e de co-
mercialização em um dos 
maiores empreendimentos 
da região. Em nome do Go-
verno do Estado, quero agra-
decer ao empresário Rober-

to Santiago por ter abraçado 
essa ideia”, disse.

 A gestora do PAP, vin-
culado à Secretaria de Esta-
do do Turismo e Desenvol-
vimento Econômico (Setde), 
Marielza Rodriguez, desta-
cou a satisfação com a par-
ceria. “É um ganho que vem 
coroar a realização do 33° 
Salão. Com este espaço no 
Manaíra Shopping, o nosso 
artesão, a nossa artesã têm 
o seu trabalho valorizado. 
Essa proximidade ajuda o 
paraibano a criar o hábito 
de usar o artesanato parai-
bano no cotidiano, na deco-

ração da casa, no vestuário”, 
comentou. 

 O espaço no Manaíra 
Shopping, cuidadosamente 
planejado e decorado pela 
equipe do PAP, sob a lide-
rança do designer Fábio Mo-
rais e do produtor Haendel 
Melo, segue até o dia 3 de 
abril, mostrando o que há 
de melhor na produção ar-
tesanal paraibana. 

 “Comprar artesanato 
gera desenvolvimento sus-
tentável, estimula a valori-
zação da cultura e a inclusão 
social do artesão”, concluiu 
Marielza Rodriguez.

Neste espaço (foto acima), quem for ao Shopping Manaíra vai se deparar com trabalhos de duas artesãs da renda renascença, tipologia que simboliza a riqueza desse segmento no estado 

“Em nome do 
Governo do 
Estado, quero 
agradecer ao 
empresário 
Roberto 
Santiago”

Ana Maria Lins

Fotos: Secom-PBFotos: Secom-PB Foto: PAP
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O Sousa chega à 5ª rodada da 
Copa do Nordeste amargurando a 
lanterna do grupo B. Agora, o “Di-
nossauro” precisa mais do que nun-
ca de uma vitória, se quiser continuar 
com chances de classificação à pró-
xima fase do torneio regional. Para 
definir seu futuro na competição, o 
clube recebe o Sampaio Corrêa-MA, 
hoje, às 19h30, no Estádio Marizão, 
em Sousa.

Embora esteja na última posição 
do grupo, o Sousa também está a ape-
nas um ponto do primeiro clube do 
G4.  Em caso de vitória aliada a uma 
combinação de resultados, o clube 
pode ganhar momentaneamente um 
lugar dentro da zona de classificação 
para a próxima fase do torneio. Os 
maranhenses ocupam a 4ª colocação 
do grupo A.

Na competição regional, o Sousa 
vem de um empate de 0 a 0, em casa, 
com o Sergipe-SE. Já o Sampaio Cor-
rêa-MA empatou, fora de casa, em 1 
a 1 com o Ceará-CE. Para a partida 
que vai marcar o primeiro duelo na 
história do confronto entre as duas 
equipes, o técnico Tardelly Abrantes 
deve manter a escalação que tem uti-
lizado nas últimas partidas do Sousa.

Ausente na última partida por 
cumprir suspensão, o volante Daniel 
Costa retorna no jogo de hoje. Jogador 
de confiança do treinador Tardelly 
Abrantes, o atleta entende que o clu-
be necessita da vitória e se diz con-
fiante para ajudar a equipe a conse-
guir um resultado positivo.

“Estou feliz pelo retorno e pela 
oportunidade de poder ajudar meus 
companheiros dentro de campo. Ter-
mos pela frente o confronto com uma 
equipe qualificada, mas sabendo da 
necessidade da vitória, vamos jogar 
determinados a fazer um grande jogo 
e garantir os três pontos para o nosso 
grupo”, pontuou. O Sampaio também 
deve repetir a formação em relação 
ao jogo passado. A equipe segue com 
apenas 17 relacionados e tem sete jo-
gadores como desfalques, sendo qua-
tro atletas considerados titulares.

“Dinossauro” precisa vencer a equipe do Maranhão para seguir com chances de classificação à segunda fase 

Sousa tenta reação contra o Sampaio
copa do nordeste

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Em situação de descon-
forto na tabela da Copa do 
Nordeste, o Campinense en-
tra em campo, hoje à noite, 
pela 5ª rodada, com a mis-
são de conseguir uma vitó-
ria. O rubro-negro de Cam-
pina Grande ocupa apenas 
a sexta colocação do gru-
po A e encara o Altos-PI, a 
partir das 21h30, no Estádio 
Lindolfo Monteiro, em Te-
resina-PI.

Para seguir vivo na com-
petição, o Campinense tem 
de deixar para trás o mau 

retrospecto na atual cam-
panha do clube nesta edi-
ção do torneio. Em quatro 
jogos disputados, a “Rapo-
sa” somou apenas dois pon-
tos, acumulando dois empa-
tes e duas derrotas. O time 
paraibano acabou derrota-
do na última rodada por 4 a 
3 pelo Floresta-CE. 

Contra os piauienses, o 
rubro-negro busca o que 
ainda não conseguiu na 
competição, a primeira vi-
tória. Destaque do time nos 
primeiros jogos oficiais da 
temporada, o meia Dione, 
acredita que o clube ainda 
pode buscar a classificação.

“Lógico que respeitando 
o adversário, vamos em bus-
ca de nossa primeira vitória. 
Sabemos que o grupo está 
embolado, não dependemos 
somente de nossas forças, 
mas temos totais condições 
de vencer para mudar o ce-
nário de nossa situação e en-
trar novamente na briga pela 
classificação”, comentou.

A equipe piauiense soma 
quatro pontos e ocupa a 4ª 
posição do grupo B, mas 
com um ponto e um jogo a 
menos que dois de seus con-
correntes diretos na tabe-
la de classificação. A equipe 
vem embalada pela vitória 

diante do Sergipe-SE em 
seu último jogo pelo torneio. 
Caso vença o Campinense, o 
“Jacaré” assume de vez a vi-
ce-liderança do grupo. Para 
o confronto de hoje, o clu-
be vai contar com a estreia 
de seu novo comandante, 
o treinador Carlos Rabello.

Quem comanda o trio 
de arbitragem, no Estádio 
Lindolfo Monteiro, é o ár-
bitro Raimundo Rodrigues 
de Oliveira Junior-CE. Ele 
será auxiliado por José Mo-
racy de Sousa e Silva-CE e 
Zaqueu Eleuterio Linhares 
-CE. Ideilon Helton Alves Li-
ma-PI será o árbitro reserva.

Campinense joga última cartada no Piauí

Jogadores do 
Sousa terão 
mais um 
desafio em 
seus domínios 
para subir na 
classificação 
da Copa do 
Nordeste
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Nacional finalmente faz sua estreia no Paraibano 2022
contra o csp

Após passar por momentos de 
turbulências administrativas no 
início da temporada, o Nacional de 
Patos, enfim, vai poder estrear no 
Campeonato Paraibano de 2022. 
No seu primeiro confronto, o “Ca-
nário do Sertão” vai receber o CSP, 
às 20h15, no Estádio José Cavalcan-
ti, em Patos.

A estreia do clube estava agen-
dada para acontecer no dia 3 de fe-
vereiro, porém, acabou perdendo 
a partida que seria disputada com 
o Campinense, em Campina Gran-
de, por W.O. Alegando problemas 
financeiros, o time não teve jogado-
res inscritos no BID no prazo para 
o período do início do Campeona-
to Paraibano. 

O torcedor nacionalino ainda viu 
a saída da antiga comissão técnica 
e a renúncia do ex-presidente, Ro-
drigo Nóbrega. Com isso a Fede-
ração Paraibana de Futebol (FPF) 
nomeou Adilson da Silva como in-
terventor, para que alguém pudes-
se responder legalmente pelo clube 
até as próximas eleições. 

Com a crise contornada, o clu-
be já tem todo o grupo de 20 atletas 

com os nomes publicados no BID 
da CBF.  O elenco do clube está for-
mado pelos goleiros Jean e Damião; 
os zagueiros Arlan, Rafael Henri-
ques, Keven e Antoniel; o lateral-
direito Denis, os laterais-esquerdos 
Arthurzinho e Jhonatan; os volan-
tes Cleyton, Laércio, João Marcelo 
e Daniel; os meias Romarinho, Cle-
binho e Deda; e os atacantes Felipe 
Araújo, Bidoga, Du e Pedrão.

Quem vai comandar o Canário 
é Lamar Lima, campeão estadual 
pelo clube, como jogador, em 2007. 
O treinador de 41 anos quer dividir 
o momento de estreia do clube com 
o torcedor e espera sair vitorioso no 
primeiro compromisso do clube no 
Estadual.

“Nesse momento precisamos 
muito do apoio da torcida. Apesar 
do pouco tempo de trabalho, o gru-
po de jogadores está focado para fa-
zer um bom jogo e conseguir a nos-
sa primeira vitória na competição”, 
comentou Lamar.

O Nacional vai disputar a com-
petição no grupo B ao lado de Cam-
pinense, CSP, Sport Lagoa Seca e 
Treze. O “Tigre” vem de um empa-
te diante do Treze, no sábado passado, 
por 2 a 2, em Campina Grande, e bus-
ca a sua primeira vitória..

Jogadores do Nacional 
cumprimentam os torcedores 

após amistoso no último final 
de semana quando venceram 

o Ibiarense por 6 a 1, no 
Estádio José Cavalcanti
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Um técnico e um atleta 
paraibanos estarão represen-
tando o estado no Campeo-
nato das Américas de Goal-
ball, que será disputado de 
18 a 22 de fevereiro, no Cen-
tro de Treinamento Paralím-
pico, em São Paulo. Jônatas 
Castro, que era auxiliar da se-
leção feminina, assume o co-
mando técnico do time após 
a saída de Dailton Nascimen-
to. Na seleção masculina, o 
ala Emerson Ernesto da Asso-
ciação Paraibana de Cegos da 
Paraíba (Apace-PB) está entre 
os atletas convocados. 

Auxiliar técnico da Sele-
ção Feminina de Goalball des-
de 2014, Jônatas Castro rece-

beu no ano passado o convite 
para ser técnico da equipe. 
Para o primeiro campeonato 
exercendo a nova função as 
expectativas são boas. “Tes-
tar o novo conceito de jogo. 
A expectativa é que a equipe 
apresente a evolução que tem 
demonstrado nos treinamen-
tos. Temos a expectativa, com 
chances reais, de sermos cam-
peões e vamos buscar a vaga 
para o Campeonato Mundial 
de Goalball, que será realiza-
do em junho na China”. 

Sobre o fato de nenhu-
ma atleta paraibana ter sido 
convocada, Jônatas Castro 
ressaltou a necessidade de 
evolução do esporte entre 
as mulheres. “Um dos gran-
des desafios que temos é que 
as nossas equipes femininas 

atinjam o mesmo nível do 
masculino. Infelizmente na 
Paraíba ainda estamos em ní-
vel inferior quando falamos 
de goalball feminino mas com 
boas perspectivas para o futu-
ro”, pontuou.

A Confederação Brasilei-
ra de Desportos de Deficien-
tes Visuais (CBDV) divulgou 
no último domingo a tabela 
do evento que reunirá 13 paí-
ses. No torneio masculino o 
Brasil está no grupo A onde 
enfrenta as seleções da Ar-
gentina, Chile, Colômbia, Ni-
carágua, Peru e Venezuela. Já 
no feminino faz parte do gru-
po C onde enfrenta Colôm-
bia, Guatemala, México, Peru 
e Venezuela.

O torneio chega à quar-
ta edição, sendo a terceira se-

diada em São Paulo. Em 2013 
o Campeonato das Américas 
de Goalball foi jogado em Co-
lorado Springs (EUA). A se-
leção feminina do Brasil foi 
vice-campeã em todas as par-
ticipações. Já o time mascu-
lino, além do título de 2017, 
conquistou o terceiro e quar-
to lugares em 2013  e 2015, 
respectivamente. Os jogos 
serão disputados na arena 
multiuso e na própria qua-
dra da modalidade localizada 
no Centro de Treinamento. A 
CBDV contará com estrutura 
de transmissão apenas na are-
na com transmissão ao vivo 
pelo YouTube da CBDV. A 
partir das semifinais, o canal 
SporTV mostrará as partidas 
tanto do feminino quanto do 
masculino.

Estado terá dois representantes: um atleta no masculino, Emerson, e o técnico na seleção feminina, Jônatas Castro

Paraíba no Campeonato das Américas
goalball

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Onosso Campeonato Paraibano 
segue capengando, sem nenhuma 
empolgação, com uma tabela sempre 

alterada, nem tanto por culpa da Federação, 
mas pelo calendário confuso diante da 
porticipação de três clubes do estado na Copa 
do Nordeste, competição paralela. Então, fica 
difícil organizar as datas de jogos.  Pra se ter 
ideia da confusão, o Botafogo enfrentou o São 
Paulo Crystal, empate de 1 a 1, no último dia 
9 e só volta a jogar um mês depois no clássico 
pessoense contra o Auto Esporte, dia 9 de 
março. Nesse período está envolvido ma Copa 
do Nordeste.

O Sousa, que estreou no dia 5 na vitória de 
3 a 0 sobre o Auto Esporte, fará o seu segundo 
jogo no dia 22 deste mês, no Carneirão, dian-
te do São Paulo Crystal. A situação do Cam-
pinense é bem mais complicada. Pela tabela 
só volta a jogar no dia 16 de março, o clássico 
contra o Treze, mais de um mês de seu jogo 
contra o CSP, ocorrido no último dia 6. Como 
conseguir motivação com essa intercalação 
de jogos?. Enquanto Botafogo, Campinense 
e Sousa estiverem na Copa do Nordeste não 
dá para termos uma sequência de jogos no 
Estadual com os principais clubes.

A primeira fase do torneio regional será 
concluída no dia 12 de março. Até lá vamos 
ter “pinga a pinga” de jogos de outros clubes 
pelo Estadual. Infelizmente o calendário do 
futebol brasileiro segue cruel e as federações 
a mercê da imposição da entidade nacional. 
Há quem defenda, não o fim dos estaduais, 
mas menos datas para sua realização porque 
são altamente deficitários.

Na Paraíba já tem clube torcendo para ter-
minar logo porque não aguenta três meses de 
disputa - está previsto para acabar em abril - 
e com tanta conta pra pagar. Se faz necessá-
rio uma reflexão maior porque sempre tere-
mos clubes na Copa do Nordeste e na Copa 
do Brasil no início de cada temporada, daí 
ser necessário se antever aos acontecimentos, 
nunca fazer remendos, viver constantemente 
de improvisação.

De acordo com dirigentes de clubes de me-
nor investimento, a despesa por jogo não é in-
ferior a R$ 6 mil e não tem como tirar isso da 
arrecadação. É prejuízo em cima de prejuízo. 
Os clubes que estão participando de competi-
ções nacionais e regionais contam com cotas 
de participação e dificilmente encerram a 
temporada no vermelho, claro, se a gestão for 
transparente e responsável. Já os demais...

Copa do Nordeste
Hoje, Campinense e Sousa entram em 

campo com a obrigação de vencer para ainda 
sonhar com a classificação. A Raposa joga no 
Piauí, diante do Altos, buscando a sua primei-
ra vitória e o “Dinossauro” recebe o Sampaio 
Correa, no Marizão. Em quatro jogos, o rubro-
negro somou dois pontos de dois empates e 
duas derrotas. Já o alviverde sertanejo venceu 
um jogo, empatou outro, e perdeu dois. Muito 
pouco para esses dois clubes que começaram 
a pré-temporada no final do ano passado, 
vindo de bons resultados na Série D e pré-Co-
pa do Nordeste, respectivamente.

Supercopa do Brasil
Essa decisão na Arena Pantanal, em Cuiabá, 

entre Atlético Mineiro e Flamengo acho desne-
cessária. O Galo era pra ser declarado vence-
dor sem jogar, afinal foi campeão do Brasileirão 
e da Copa do Brasil. E o Flamengo, ganhou o 
que? Nada. Esse regulamento é vergonhoso. 
Além do mais, admitindo essa enrolação, aceita 
pelos dirigentes. O jogo teria de ser em Minas 
Gerais com o Atlético jogando pelo empate. A 
bronca de seus dirigentes é pertinente, mais tar-
dia. É mais uma desse desorganizado futebol 
brasileiro. Até quando os clubes vão continuar 
escravos de uma administração que contabiliza 
lucros exorbitantes e os times, na sua grande 
maioria, passando por muitas dificuldades. É o 
Brasil de “Mãe Preta e Pai João”!

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Estadual segue
sem empolgar
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Ala da Seleção Brasileira 
Masculina de Goalball, Leo-
mon Moreno, 28, é um dos 
destaques do Campeonato 
das Américas da modalidade, 
que será disputado no CT Pa-
ralímpico, em São Paulo, en-
tre os dias 18 e 22 de fevereiro. 

Antes da estreia contra a 
Colômbia na próxima sexta-
feira, 18, às 8h30, o jogador 
afirmou que a seleção está to-
talmente focada para “defen-
der o título”, já que o Brasil é 
o atual campeão da competi-
ção. Em 2017, os brasileiros 
conquistaram pela primeira 
vez o campeonato. À ocasião, 
o torneio também foi realiza-
do na capital paulista. 

Além disso, a seleção tam-
bém é a atual campeã para-
límpica nos Jogos de Tóquio e 
bicampeã mundial da moda-
lidade. Leomon participou de 
todas essas conquistas. 

"Não podemos pensar na 
segunda medalha de ouro 
paralímpica antes de dispu-

tar todos os campeonatos que 
temos até Paris 2024. É im-
portante pensar em degrau 
por degrau. O próximo com-
promisso é Campeonato das 
Américas e estamos total-
mente focados para a com-
petição. Vamos fazer de tudo 
para sermos campeões. Esse é 
o objetivo do momento", dis-
se o jogador, que completou: 
"Neste ano, ainda temos o 
Mundial de Goalball, na Chi-
na, e queremos ser tricam-
peões mundiais também". 

Leomon é o destaque
da equipe masculina

As Paralimpíadas Es-
colares 2022 terão três fa-
ses regionais para quatro 
modalidades, uma delas 
no Nordeste. As mudan-
ças foram anunciadas na 
última segunda-feira, 14, 
pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB). O evento, 
que será realizado nos me-
ses de agosto e setembro, é 
considerado o maior mun-
dial para crianças com de-
ficiência em idade escolar. 

Ao todo, serão três eta-
pas regionais em Brasília 
(DF), Natal (RN) e São Pau-
lo (SP), seguindo as divi-
sões por estados estabele-
cidas nos regulamentos, a 
partir do mês de agosto. As 
quatro modalidades con-
templadas são atletismo, 
bocha, goalball e natação. 
Os três primeiros coloca-
dos nos regionais no atle-
tismo, goalball e natação 
vão se classificar automa-
ticamente para a fase na-
cional, em São Paulo. Já no 
caso da bocha os dois pri-
meiros por gênero se clas-
sificam.

Lembrando que devido 
à pandemia da Covid-19 o 
evento não foi realizado em 
2020, já no ano passado reu-
niu mais de 900 atletas, de 
25 unidades da federação. 

Na ocasião a equipe parai-
bana, composta por 51 atle-
tas, obteve 60 medalhas, 
sendo 33 de ouro, 15 de pra-
ta e 12 de bronze. 

“Em 2018 e 2019, nós 
tivemos um crescimento 
muito grande no núme-
ro de participantes dessas 
quatro modalidades. Nós 
criamos os regionais como 
limitadores das vagas nes-
sas quatro modalidades. 
Podemos ampliar as mo-
dalidades contempladas 
nos regionais de acordo 
com o que identificarmos 
na fase nacional”, explicou 
Ramon Pereira, diretor de 
desenvolvimento esporti-
vo do CPB.

escolares

Paralimpíadas terão três
fases, uma no Nordeste

Dia 18
marca a estreia do 

Brasil no Campeonato 
das Américas, que 

vai acontecer no CT 
Paralímpico, em

 São Paulo

Leomon está ansioso para o jogo de estreia contra a Colômbia

O paraibano Jônatas Castro foi auxiliar técnico nos Jogos de Tóquio e, agora, promovido nas disputas do Campeonato das Américas

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br “Em 2018 e 

2019, nós 
tivemos um 
crescimento 
muito grande 
no número de 
participantes 
dessas quatro 
modalidades.

Ramon Pereira



A CBF emitiu na noite 
da última segunda-feira 
uma nota discordando da 
decisão da Fifa sobre a par-
tida entre Brasil e Argenti-
na, pelas Eliminatórias da 
Copa do Mundo de 2022. O 
confronto, que deveria ter 
acontecido no ano passado, 
mas acabou suspenso após 
a intervenção da vigilância 
sanitária (Anvisa), ganharia 
uma nova data, local e ho-
rário que seriam definidos 
pela entidade máxima do 
futebol mundial.

“A Confederação Brasi-
leira de Futebol manifesta 
sua discordância em relação 
ao resultado do julgamento 
publicado, nessa segunda-
feira (14), pelo Comitê Dis-

ciplinar da Fifa, referente à 
partida válida pelas Elimi-
natórias da Copa do Mun-
do entre Brasil e Argentina, 
iniciada no dia 5 de setem-
bro de 2021, em São Paulo a 
entidade destaca ainda que 
já solicitou à Fifa os funda-
mentos da decisão proferida 
e, após análise da Diretoria 
Jurídica e da Presidência, 
informará as providências a 
serem adotadas na sequên-
cia do processo”, escreveu a 
CBF em nota oficial.

Essa decisão tomada pela 
Fifa de remarcar a partida 
não vai causar nenhuma al-
teração na tabela de classi-
ficação das Eliminatórias, já 
que Brasil e Argentina estão 
garantidos no Mundial do 
Catar. A Conmebol falou 
da decisão da Fifa, uma vez 

que era ideia da entidade 
que o jogo acontecesse no 
campo, ao contrário da CBF 
e Associação de Futebol Ar-
gentino (AFA, na sigla em 
espanhol), que queriam os 
pontos da partida.

Assim, é provável que 
a Fifa marque o duelo para 
junho deste ano, mas a enti-
dade também anunciou que 
serão aplicadas punições aos 
envolvidos no “clássico da 
Anvisa”, como tem sido cha-
mado o confronto desde en-
tão. A CBF foi multada em 
550 mil francos suíços (cerca 
de R$ 3,1 milhões na cotação 
atual), por falhas na organi-
zação do jogo e invasão de 
campo.

Já a AFA recebeu uma 
multa de 250 mil francos 
(cerca de R$ 1,4 milhão) por 

seus jogadores terem burla-
do as regras sanitárias brasi-
leiras. Assim, Emiliano Mar-
tínez, Giovanni Lo Celso, 
Cristian Romero e Emiliano 
Buendía foram suspensos 
por dois jogos, que serão 
cumpridos na data Fifa de 
março. Dessa forma, eles 
podem ser convocados para 
o novo Brasil x Argentina.

Apesar da decisão pela 
punição da entidade, tanto a 
CBF como a AFA podem re-
correr, mas primeiro devem 
ir ao Comitê de Apelação da 
própria Fifa e depois, caso 
ainda queiram levar o caso 
para frente, devem ir à Corte 
Arbitral do Esporte (CAS, na 
sigla em inglês). Neste pri-
meiro momento, a entidade 
argentina já indicou que vai 
questionar as multas.

Fifa multa Brasil e Argentina, além de determinar nova data para a partida

CBF contesta decisão
“ClássiCo da anvisa”

Agência Estado
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O Ministério Público de 
Milão enviou à Justiça do 
Brasil o pedido de extradição 
e um mandado de prisão 
internacional para o jogador 
Robinho, acusado e condena-
do por ter cometido atos de 
violência sexual em grupo 
quando atuava no Milan, em 
2013. As informações são do 
jornal italiano La Repubbli-
ca. O Brasil não permite a 
extradição de seus cidadãos, 
mas, de acordo com o jor-
nal, a medida pode permitir 
que o jogador seja preso caso 
decida deixar o país rumo 
a outros destinos. Desde a 
acusação e condenação na 
Itália, Robinho não joga fu-
tebol. O Santos tentou contra-
tá-lo, mas a torcida exigiu da 
presidência do clube que ele 
não vestisse mais a camisa 
do time em decorrência das 
acusações. Robinho sempre 
foi ídolo na Vila Belmiro.

Robinho foi condenado 
a nove anos de prisão por 
violência sexual contra uma 
jovem albanesa de 23 anos 
na época em uma boate em 
Milão. O episódio aconteceu 
em janeiro de 2013, com a 
participação de Ricardo Fal-

co, um amigo do brasileiro. 
Havia outros parceiros do 
jogador na festa. O Supremo 
Tribunal da Itália confirmou 
em janeiro deste ano a deci-
são do Tribunal de Justiça 
de Milão, tomada no fim de 
2020.

A Justiça de Milão pediu a 
extradição dos dois brasilei-
ros. A Procuradoria de Milão 
registrou um pedido de exe-
cução da pena nesta semana, 
que inclui a prisão do joga-
dor. As leis brasileiras, no 

entanto, não permitem que 
Robinho e Falco sejam entre-
gues para cumprir a conde-
nação em outro país. Ocorre 
que o protocolo, depois de 
seu trâmite normal no Brasil, 
vai “condenar” Robinho a 
permanecer no Brasil. Com 
o pedido de extradição e pri-
são, ele pode ser detido em 
qualquer aeroporto fora do 
Brasil.

Todos os documentos 
para confirmar a identidade 
dos dois condenados e a fase 

de execução propriamente 
dita, com o envio do pedido 
de extradição ao Ministério 
da Justiça, foi feito conforme 
recomenda a lei italiana. E 
agora, toda essa papelada 
foi enviada às autoridades 
brasileiras, que ainda não se 
posicionaram sobre o caso 
do jogador.

A vítima afirmou que seis 
homens participaram do ato 
de violência. A dupla brasi-
leira informou nos autos que 
a relação foi consensual. Os 
outros amigos de Robinho 
não foram arrolados no pro-
cesso.

A sentença de primeira 
instância, que já previa a con-
denação, foi anunciada em 
2014. Em outubro de 2020, o 
jogador chegou a ser contra-
tado pelo Santos, mas uma 
série de protestos fez com 
que o clube suspendesse o 
acordo. Robinho está parado. 
Ele tem 38 anos.

Curtas
Jogadores querem Copa do 
Mundo a cada quatro anos

Uma pesquisa realizada pela FIFPro, o 
sindicato dos jogadores profissionais de futebol, 
e divulgada, ontem, mostrou que três em cada 
quatro atletas (75%) preferem o atual calendário 
da Copa do Mundo, de quatro em quatro anos, ao 
invés de um Mundial a cada dois anos.O estudo 
de opinião organizado pela FIFPro e por sindicatos 
de jogadores de vários países ouviu mais de 1.000 
atletas de cerca de 70 nacionalidades e atestou 
a rejeição pela proposta em estudo da Fifa de 
alterar a periodicidade dos Mundiais. Por regiões, 
77% dos futebolistas, tanto na Europa como na 
Ásia, mostraram-se favoráveis ao atual formato 
da competição, baixando esta percentagem nas 
Américas para 63% e na África para 49%, de acordo 
com o estudo divulgado no site oficial da FIFPro.

Roger Machado promete
um Grêmio competitivo

Depois de cinco anos, Roger Machado retorna para 
comandar o Grêmio. Em entrevista coletiva realizada, 
ontem, em Porto Alegre, o treinador de 46 anos - quase 
20 deles vividos como ídolo no clube tricolor, tanto 
dentro como fora dos gramados - reforçou o cenário 
que o time se encontra e prometeu uma equipe que 
"represente o torcedor dentro de campo".

"Hoje tenho mais cabelos brancos, uso óculos 
e tenho muitas vivências de quase sete anos de 
trajetória. Minhas ideias continuam em constante 
transformação, mas o futebol, na sua essência, 
continua o mesmo: construir um time competitivo, mas, 
que acima de tudo, represente o torcedor dentro de 
campo", disse o ex-lateral-esquerdo. Roger Machado 
foi apresentado ao lado do presidente Romildo Bolzan 
Jr. e do diretor de futebol Sérgio Vazques.

Eriksen volta a jogar após
oito meses da parada cardíaca

Oito meses após sofrer parada cardíaca na 
Eurocopa, Christian Eriksen jogou seus primeiros 
minutos com a camisa de seu novo clube, Brentford, em 
amistoso contra o Southend, da quinta divisão inglesa. 
O anúncio foi feito na última segunda-feira, pela 
própria equipe. "Christian Eriksen jogou com a camisa 
do Brentford por 60 minutos na vitória por 3 a 2 contra 
o Southend United, com portões fechados", declarou o 
clube em nota. O Brentford ainda ressaltou que o meio-
campista esteve "muito ativo em sua faixa do campo e 
deu a assistência para o primeiro gol de Josh Dasilva." 
Após o ocorrido na Eurocopa, Eriksen  teve implantado 
no coração um cardioversor desfibrilador implantável 
(CDI), aparelho que restaura o ritmo cardíaco através 
de uma descarga elétrica constante, evitando uma 
eventual nova parada cardíaca.

Djokovic admite perder dois
torneios por não se vacinar

Atual número 1 do mundo, o tenista sérvio Novak 
Djokovic afirmou em uma entrevista ao canal de TV 
britânico BBC, exibida, ontem, que está disposto a 
perder os dois próximos Grand Slams da temporada 
- Roland Garros, em Paris, e Wimbledon, em Londres 
- por causa de sua recusa a ser vacinado contra a 
Covid-19, ao mesmo tempo que destacou que não é um 
ativista “antivacinas”. Djokovic foi expulso da Austrália 
em janeiro, após 15 dias de polêmica por não estar 
vacinado, e não conseguiu defender o título no Aberto 
da Austrália em Melbourne, onde o espanhol Rafael 
Nadal conquistou o 21° título de Grand Slam de sua 
carreira, agora um a mais que o prórpio sérvio e o suíço 
Roger Federer. “Sim, este é o preço que estou disposto 
a pagar”, afirmou o sérvio sobre a possível ausência 
nos torneios na França e na Inglaterra no meio deste 
ano. Djokovic não deseja ser associado ao movimento 
antivacinas, mas defende o direito de cada indivíduo.

Jogos de hoje
n Copa do Nordeste
19h30
Sousa x Sampaio-MA
Bahia x CSA
21h30
Altos x Campinense

n CarioCa
15h30
Madureira x Flamengo
19h
Volta Redonda x Audax-RJ
21h30
Nova Iguaçu x Fluminense

n paulista
19h
Ferroviária x Palmeiras
Ituano x Guarani
Ponte Preta x Botafogo-SP

21h30
Corinthians x São Bernardo

n perNambuCaNo
15h
Retrô x Sete de Setembro

n CeareNse
15h
Caucaia x Iguatu
Atlético x Crato
Ferroviáriox Pacajus
Icasa x Maracanã

n potiguar
19h
Santa Cruz x América-RN
20h
Assu x Potiguar de Mossoró
Potyguar CN x ABC

Justiça de Milão envia ao Brasil pedido de 
extradição de Robinho, após a condenação

violênCia sexual

Lance do segundo jogo em solo argentino que terminou sem 
vencedor: confronto no Brasil foi suspenso pela Anvisa

Foto: Conmebol/Divulgação
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Decisão da Justiça 
italiana obriga Robinho 
a não deixar o Brasil 
para outros destinos: se 
o fizer, será preso
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(Valéria de Almeida)

1958 — Benedito Lacerda, saxofonista, 
compositor e regente brasileiro
1962 — Olívio Bezerra Montenegro, escritor, 
jornalista, advogado e professor (PB)
1992 — Jânio Quadros, advogado e político 
brasileiro, 22º presidente do Brasil
2000 — Nádia Maria, comediante brasileira
2002 — Livardo Alves, ator, poeta e 
compositor (PB)
2010 — Arnaud Rodrigues, humorista 
brasileiro
2021 — José Gonçalves Moreira, radialista e 
político (PB)
2021 — Walter de Oliveira Castro, jogador e 
treinador de futebol (PB)

Mortes na História

Obituário

Marciano Gomes da Silva
13/2/2022 – Aos 43 anos, no km 85 
da BR-101, em Bayeux (PB), numa 
colisão entre duas motocicletas. 
O outro motociclista ficou ferido e 
foi socorrido.

Foto: Reprodução

Iane Cristina Rafael da Rocha
14/2/2022 – Aos 35 anos, em Catolé 
do Rocha (PB), na Região do Sertão, 
assassinada. Foi encontrada morta 
com vários sinais de violência pelo 
corpo, principalmente na região da 
cabeça. Uma tábua de carne teria 
sido usada para se cometer o crime. A suspeita é 
de feminicídio.

Foto: Notícia Paraíba

Antônio Gumercindo
Falcão Rodriguez
13/2/2022 – Aos 76 anos, em João 
Pessoa (PB), após complicações 
decorrentes da Covid-19. 
Economista era casado com 
Janete Lins Rodriguez, irmã do 
governador João Azevêdo (Cidadania). Ele 
deixa três filhos e seis netos. Natural da capital 
paraibana, teve uma trajetória profissional na 
antiga Saelpa, hoje Energisa.

Foto: Reprodução

Nivaldo de Queiroz Sátiro
15/2/2022 – Aos 60 anos, em Cam-
pina Grande (PB), por complica-
ções da Covid-19. Ex-vereador de 
Patos (PB) por três vezes, chegando 
a exercer a presidência da Câma-
ra Municipal. Foi também secre-
tário da Administração no mandato da prefeita 
Geralda Medeiros. Professor de carreira exerceu 
a função de gerente da 6ª Regional de Ensino.

Foto: Patosonline

Ivan Reitman
12/2/2022 – Aos 75 anos, nos 
Estados Unidos. Cineasta que foi 
diretor de ‘Os Caça-Fantasmas’ 
(1984). Se firmou como diretor e 
produtor de obras bem-humoradas 
e populares, como ‘Irmãos gêmeos’ 
(1988), ‘Um tira no jardim de infância’ (1990), e 
‘Almôndegas’ (1979), o primeiro filme estrelado 
por Bill Murray. Recebeu uma indicação ao Oscar 
como o produtor de ‘Amor sem escalas’ (2009). Seu 
último trabalho como diretor, ‘A grande escolha’, foi 
lançado em 2014.

Foto: Evan Agostini

Samuel Santos
13/2/2022 – No km 284 da BR-
101, em Laje, município baiano 
do Vale do Jiquiriçá, de acidente 
envolvendo um carro e uma carreta. 
Cantor sertanejo era vocalista 
da banda Xote dos Garotos. Ele 
voltava de um show quando aconteceu o acidente 
que deixou outra pessoa morta.

Foto: Instagram

Mestre Bio Caboclo
(Severino José de Souza)
13/2/2022 – Aos 62 anos, em 
Recife (PE), por neoplasia no 
estômago. Artista precursor da 
cultura popular na Zona da Mata 
de Pernambuco, como mestre de 
maracatu rural, coco de roda, ciranda e viola. 
Também era violeiro e repentista. Natural de 
Glória do Goitá (PE), consolidou sua carreira em 
Lagoa de Itaenga (PE), onde estava no primeiro 
mandato como vereador pelo MDB.

Foto: Divulgação

Arnaldo Jabor
15/2/2022 - Aos 81 anos, em São 
Paulo (SP), estava internado 
após sofrer um acidente vascular 
cerebral (AVC). Cineasta, cronista e 
jornalista. Dirigiu ‘Eu sei que vou te 
amar’ (1986), indicado à Palma de 
Ouro de melhor filme do Festival de Cannes. Era 
colunista de telejornais da TV Globo desde 1991.

Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Aluízio Araújo de Figueiredo
14/2/2022 – Aos 79 anos, em Patos 
(PB), de infarto. Médico pediatra 
que trabalhava no Hospital 
Infantil Noaldo Leite, em Patos. O 
sepultamento ocorreu nessa terça-
feira (15) no Cemitério São Miguel.

Foto: Patosonline

Aforismo
“Em cemitério não há lugar 

para a soberba, porque, 
na crueza da realidade, 

ali confirma que todos nós 
retornaremos ao pó.”

(Vanderley de Brito)
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n Condenação por blasfêmia e cibercrime
Um tribunal do Paquistão condenou à morte 
uma mulher pela acusação de enviar textos com 
blasfêmia e caricaturas do profeta Maomé pelo 
WhatsApp. Aneeqa Ateeq, de 26 anos, foi presa 
em maio de 2020 após ter sido denunciada pelo 
envio dos materiais considerados transgressões 
às severas leis de cibercrime e blasfêmia. 
Somente agora, no mês passado, ela foi 
julgada e recebeu a condenação.

Breves & Curtas

Cantor e compositor paraibano, 
mais conhecido pela marchinha 
carnavalesca ‘Marcha da Cueca’, 
morreu em 2002, aos 65 anos

Vinte anos sem 
Livardo Alves

IMORTALIZADO

Nascido na capital paraibana em 21 de setembro de 1936 
e imortalizado no cenário da música brasileira por suas 
composições, entre elas a famosa marchinha carnavalesca 
‘Marcha da Cueca’ (Eu mato, eu mato/ Quem roubou mi-
nha cueca/ Pra fazer pano de prato…), o jornalista e com-
positor Livardo Alves morreu aos 65 anos, em João Pessoa, 
no dia 16 de fevereiro de 2002. Portanto, a Paraíba está há 
duas décadas sem o artista.

Suas canções foram gravadas por nomes consagrados 
do cenário musical, como Vital Farias, Zé Ramalho, Flávio 
José e Cátia de França. Livardo gravou dois CDs, ‘Sol’ (com 
Parrá) e ‘Malandro do Morro’, além de dois LPs.

Críticos da obra de Livardo Alves garantem que ele pos-
suía características bastante peculiares como compositor. 
Uma delas era a sua sofisticação poética e melódica, unida 
a uma linguagem de extremo apelo popular. Algumas de 
suas canções têm “uma armação melódica que tornou sua 
carreira bem-sucedida, embora não financeiramente”, um 
dia avaliou o jornalista e escritor Fernando Morais.

Para Morais, a própria Paraíba, de forma geral, “não 
acompanhou com o devido cuidado nem pousou um olhar 
mais carinhoso” na vasta obra de Livardo, como a canção 
‘Doces Ervas’, “um hit muito tocado nos círculos boêmios e 
que tem uma forte conotação política”.

Outra canção seria ‘O Meu País’, que Livardo compôs 
em parceria com Orlando Tejo e Gilvan Alves, gravada por 
Zé Ramalho: “Esse repertório político tinha uma visão so-
cial emblemática e fazia muita referência à terra, ao que se 
planta e ao que se colhe”.

A desenvoltura de Livardo Alves transitava, na música 
e no cotidiano, por diversos universos. Por isso uma home-
nagem ao compositor pessoense foi perpetrada em forma 
de uma estátua erigida no Largo do Ponto de Cem Réis, no 
coração da capital paraibana. Esse local para Livardo era 

uma fonte de inspiração constante, onde ele frequentemen-
te visitava. Todavia, o monumento hoje se encontra depre-
dado e abandonado. Um cenário distante da importância 
do artista que sabia colocar na música a linguagem popu-
lar de forma sofisticada.

Da redação

Foto: Reprodução

Livardo era considerado um compositor popular e melódico

n Macaco mandril morre de causas naturais
Morreu no final do mês passado o primata 
Katuly, que vivia no Zoobotânico de Brusque há 
mais de 20 anos. O mandril, que completaria 
25 anos no mês de março, morreu de causas 
naturais no parque. O primata chegou no Zoo 
com quatro anos de idade, junto com a parceira 
Karmina que morreu há cerca de cinco anos. 
Atualmente, Katuly dividia o recinto com sua 
filha, Katarina.

n Foto no topo de montanha leva à morte
Um caminhante de 21 anos que tentou tirar 
uma foto no topo de uma montanha do Arizona, 
nos Estados Unidos, morreu. Richard Jacobson 
estava acampando com um amigo no topo do 
cume da Flatiron Trail no Los Dutchman State 
Park. Ele escorregou e caiu cerca de mais de 200 
metros e morreu.

n Condenados executados nos Estados Unidos 
Um condenado à morte recebeu uma injeção 
letal no último dia 27 no Alabama, nos Estados 
Unidos, depois que a Suprema Corte dos 
Estados Unidos revogou de última hora as 
decisões que bloqueavam sua execução. 
Matthew Reeves, um homem negro de 44 anos 
que preferia ser asfixiado com nitrogênio, foi 
morto no centro penitenciário de Atmore. Tornou-
se assim o segundo preso do corredor da morte 
executado em 2022 nos Estados Unidos, horas 
após a morte de outro por injeção letal no 
estado de Oklahoma.

n Justiça condena 51 pessoas à pena capital
A Justiça militar congolesa condenou no último 
dia 29 à pena capital 51 réus envolvidos 
no assassinato de dois especialistas da 
Organização das Nações Unidas (ONU) 
ocorrido em 2017, em Kasai, na região central 
da República Democrática do Congo. Além 
dessas sentenças, pronunciou uma pena de dez 
anos de prisão para um coronel e absolveu duas 
pessoas no processo, entre elas o jornalista 
Raphaël Trudon Kapuku Kamuzadi.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00021/2022
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 DV00021/2022, 
que objetiva: Aquisição de fardamento destinado a Secretaria de Saúde do Município de Alcantil – 
PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DI DINAH COMERCIO 
DE ROUPAS EIRELI - R$ 17.082,00.

Alcantil - PB, 15 de Fevereiro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de fardamento destinado a Secretaria de Saúde do Municipio de Alcantil – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00021/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Alcantil: 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 – DESEN-
VOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 10.301.1008.2023 – DESENVOLVER 
AS ATIVIDADES DO PSF 10.301.1008.2025 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA 
BÁSICA 10.301.1008.2066 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 10.302.1008.2029 – MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 15/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Alcantil e: CT Nº 00049/2022 - 15.02.22 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - R$ 17.082,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 13:00 horas do dia 03 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma parcelada 
de materiais de construções diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; 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) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 15 de Fevereiro de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição de gás 
GLP e água mineral; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MT 
DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 96.450,00.

Araruna - PB, 15 de fevereiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00005/2022 
Aos 15 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Araruna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Professor Moreira - Centro 
- Araruna - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 10, de 07 de Julho 
de 2008; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00005/2022 que 
objetiva o registro de preços para: Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de gás 
GLP e água mineral para atender a demanda da administração municipal e demais participantes 
– Araruna/PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:Órgãos e/ou entidades integrantes 
da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - CNPJ nº 
08.927.105/0001-00; Fundo Municipal de Assistência Social de Araruna - CNPJ nº 16.403.132/0001-
02; Fundo Municipal de Saúde de Araruna - CNPJ nº 11.667.845/0001-51.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.Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00005/2022 e seus anexos, 
e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:- MT DISTRIBUIDORA EIRELI.CNPJ: 
28.884.219/0001-10.Item(s): 1 - 2 - 3.Valor: R$ 96.450,00.Para dirimir as questões decorrentes da 
utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Araruna. A referida Ata encontra-se em 
seu inteiro teor disponibilizada no portal do município de Araruna/PB.

Araruna - PB, 15 de fevereiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA Nº 00002/2021

OBJETO: Construção de Abastecimento de Água em diversas comunidades rurais do Município 
de Araruna/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
AMV PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 3.596.945,53. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 15 de fevereiro de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACÊDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
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 Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimentí-
cios, destinados ao atendimento das necessidades da merenda escolar e demais secretarias desta 
edilidade. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 03 de Março de 2022. Início da fase de 
lances: 08:01 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: (083) 3396–1020. E-mail: lici-
tacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Aroeiras - PB, 15 de Fevereiro de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreende-
dor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Os 
interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até 
as 10:00 horas do dia 08 de março de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua Pedro 
Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão 
pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. 

Aroeiras - PB, 15 de fevereiro de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.comprasnet.
gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: aquisição parcelada de medicamentos dos tipos: 
psicotrópicos, farmácia básica, hiperdia e injetáveis para atender a demanda da secretaria de saúde 
em suas ações públicas. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 01 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 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 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br; www.comprasnet.gov.br. 

Assunção - PB, 11 de Fevereiro de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Medicamentos de A a Z da linha Farma (Ético e Similares), através da 
oferta de maior percentual de desconto sobre a tabela da ABC Farma com solicitação diária e entrega 
imediata, nos quantitativos solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde deste Município visando 
atender a população mais carente. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2022. 
DOTAÇÃO: 02.080–SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE 02080.10.122.0500.2023 
– MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA – 3.3.90.30.00.01 MATERIAL DE CONSU-
MO–MEDICAMENTO – Fonte de Recurso Nº 500; 02080.10.122.0500.2053 – MANUT. DAS ATIV. 
DA SEC. DE SAUDE – REC. SUS – 3.3.90.30.00.01 MATERIAL DE CONSUMO–MEDICAMENTO 
– 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA – Fonte de Recurso Nº 600; VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Assunção e: CT Nº 00011/2022 - 10.02.22 - A & D COMERCIO DE PRODUTOS FARMÁCEUTICOS 
LTDA (IDEAL FARMA) - R$ 149.400,00; CT Nº 00012/2022 - 10.02.22 - T. R. Q. LIMA VITURINO 
& CIA LTDA - R$ 35.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes escolar destinado a rede de ensino estadual deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99301–0780. E-mail: lici-
tabaia@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://
tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 15 de Fevereiro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPSMB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM – IPSMB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA 
SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE - R$ 10.850,00.

Belém - PB, 15 de Fevereiro de 2022
FRANCILMA ROCHA TEIXEIRA

Diretora Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPSMB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AR CONDICIONADO E UM BEBEDOURO PARA O 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPSMB; RATI-
FICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE 
ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 3.610,00.

Belém - PB, 15 de Fevereiro de 2022
FRANCILMA ROCHA TEIXEIRA

Diretora Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPSMB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AR CONDICIONADO E UM BEBEDOURO PARA O 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPSMB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2022. DOTAÇÃO: 30101 INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BELÉM 09.271.0021.1022.44.90.52.01.802 – AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES – RECURSO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉMe: CT Nº 00004/2022 - 15.02.22 - 
THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 3.610,00.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPSMB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM – IPSMB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2022. DOTAÇÃO: 
30101 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BELÉM 09.271.0021.1022.44.9
0.52.01.802 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES – RECURSO 
– TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM 
e: CT Nº 00005/2022 - 15.02.22 - MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE - R$ 10.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 003/2022 – PMBV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0017/2022 – PMBV

O Município de Boa Ventura/PB, através do seu Pregoeiro Oficial, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 09:00hs (horário local) 
do dia 03 de marçode2022, objetivando a realização de REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO 
EM ATAPARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOA VENTURA-PB. A sessão pública será realizada na sala de reuniões no anexo do Prédio da 
Prefeitura de Boa Ventura, localizada a Rua Emília Leite, nº 05, Centro, Boa Ventura - PB. Cópia do 
Edital e seus anexos poderão ser adquirido exclusivamente e gratuitamente pelo site www.boaventu-
ra.pb.gov.br ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 14 de fevereiro de 2022.
LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 003/2022 – PMBV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0017/2022 – PMBV

O Município de Boa Ventura/PB, através do seu Pregoeiro Oficial, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 09:00hs (horário local) 
do dia 03 de marçode2022, objetivando a realização de REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO 
EM ATAPARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOA VENTURA-PB. A sessão pública será realizada na sala de reuniões no anexo do Prédio da 
Prefeitura de Boa Ventura, localizada a Rua Emília Leite, nº 05, Centro, Boa Ventura - PB. Cópia do 
Edital e seus anexos poderão ser adquirido exclusivamente e gratuitamente pelo site www.boaventu-
ra.pb.gov.br ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 14 de fevereiro de 2022.
LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS 
EM POLIETILENO, COM TERMÔMETRO ACOPLADO, UTILIZADAS PARA TRANSPORTE E 
CONSERVAÇÃO TÉRMICAS DOS IMUNOBIOLÓGICOS ADMINISTRADOS NAS SALAS DE 
IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, MEDIANTE NECESSIDADE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SETOR 
DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO–PB. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 03 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:15 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; Decreto Municipal nº 007/17; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 
as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.
pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 15 de Fevereiro de 2022.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 04 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 04 
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; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaoca-
bedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.
br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 15 de Fevereiro de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO MEDIANTE 
NECESSIDADE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 04 
de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 04 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; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 15 de Fevereiro de 2022.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de extintores 
de incêndio e placas de sinalização para atender as necessidades das diversas secretarias do 
Município. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 07 de Março de 2022. Início da fase de 
lances: 09:15 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; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 15 de Fevereiro de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 00014/2021, cujo 

objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 
TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS, 
fica adiado até ulterior deliberação, para Alterações no Termo de Referências.

Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte 
Castelo - Cabedelo - PB. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. 
Site: www.licitacaocabedelo.com.br.

Cabedelo - PB, 15 de Fevereiro de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00080/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICO HOSPITALARES, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO QUANDO NECESSÁRIO, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL 
PE. ALFREDO BARBOSA–HMMPAB, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CABEDELO 
– SESCAB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 15 de Fevereiro de 2022.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

AME SAÚDE – CONS. INTER. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00001/2022, para o dia 18 

de Fevereiro de 2022 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Barão do Rio 
Branco, S/N - Centro - Cajazeiras - PB. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 35314814. 

Cajazeiras - PB, 15 de Fevereiro de 2022
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

AME SAÚDE – CONS. INTER. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00003/2022, para o dia 18 

de Fevereiro de 2022 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Barão do Rio 
Branco, S/N - Centro - Cajazeiras - PB. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 35314814. 

Cajazeiras - PB, 15 de Fevereiro de 2022
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

AME SAÚDE – CONS. INTER. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00002/2022, para o dia 18 

de Fevereiro de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Barão do Rio 
Branco, S/N - Centro - Cajazeiras - PB. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 35314814. 

Cajazeiras - PB, 15 de Fevereiro de 2022
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 005/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço em reunião 
que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, no dia 28 de Fevereiro de 2022 
as 10h00min, tendo como objetivo: Sistema de Registro de preços para Contratação de empresa 
especializada para fornecimento parcelado de medicanentos e naterial penso, destinado a atender 
as necessidades do município de Caldas Brandão. A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep. 
58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações: caldasbrandaolicitacao@gmail.com 

Caldas Brandão, 15 de Fevereiro de 2022.
JOÃO ACASSIO NASCIMENTO OLIVEIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022

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

através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 horas 
do dia 03 de março de 2022, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Em-
preitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B, 
CRECHE JOÃO PAULO II, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O 
Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e 
através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) 
e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@
campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 15 de fevereiro de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: Contratação de 
empresa técnica especializada para prestação de serviços de Operação de Caldeira Termofusor; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: WESLEY BERNARDINO 
PEREIRA - R$ 391.200,00.

Campina Grande - PB, 07 de Fevereiro de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022

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

através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 
horas do dia 09 de março de 2022, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de 
Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 
TIRADENTES, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital está à 
disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos 
portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://
tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campina-
grande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 15 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 006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022

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 
10 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 NA EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA NO INSTITUTO DE SAÚDE ELPIDIO DE ALMEIDA – ISEA 
(CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E REFORMA NA SALA DE PARTO) PERTECENTE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE – PB. 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, 15 de fevereiro de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa técnica especializada para prestação de serviços de Operação 

de Caldeira Termofusor. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de trânsito e 
Transportes Públicos 15.451.1024.211 – Ações de mobilidade para melhoramento no sistema 
viário urbano e rural 3390.39.0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até 08/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos 
de Campina Grande e: CT Nº 00024/2022 - 08.02.22 - Wesley Bernardino Pereira - R$ 391.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: Transporte escolar; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO BATISTA DE SOUSA 
- R$ 35.200,00; ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO - R$ 17.490,00; CICERO ALVES AUGUSTINHO - R$ 
50.820,00; CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS - R$ 49.500,00; CIRIACO BERTO DA 
SILVA - R$ 17.600,00; CRISSISTONO ENESIO DE LACERDA - R$ 25.190,00; ELIELTON SOARES 
AMORIM - R$ 36.300,00; FABICIANO BATISTA CABRAL - R$ 18.810,00; FRANCIALDA LIMEIRA 
LEITE - R$ 34.320,00; FRANCINEUDO XAVIER JUCA - R$ 21.230,00; FRANCINILDO CARLO - R$ 
61.600,00; FRANCISCO EDICLÉCIO BERTO DE SOUSA - R$ 51.920,00; FRANCISCO EVER-
TON DE OLIVEIRA DUARTE - R$ 16.940,00; FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA - R$ 
44.000,00; FRANCISCO JUCIÊ LACERDA DAS NEVES - R$ 44.220,00; FRANCISCO VICENTE 
DA SILVA - R$ 21.560,00; GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA - R$ 18.920,00; GILVAN 
JACKSON BARBOSA XAVIER - R$ 30.800,00; GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA - R$ 
18.700,00; IVANILDO CARDOSO LAURENO - R$ 28.600,00; JAILSON PEREIRA DA SILVA - R$ 
49.500,00; JOAO ALEX SANTINO - R$ 16.500,00; JOAO MIGUEL DE AMORIM - R$ 42.900,00; 
JOÃO RIBEIRO DA SILVA - R$ 48.840,00; JOAO VIEIRA NETO - R$ 20.328,00; JOÃO XAVIER DE 
SOUSA NETO - R$ 24.200,00; JOEL DE SOUSA RAMALHO - R$ 51.700,00; JOSE ALEXANDRE 
SIQUEIRA GALDINO - R$ 44.660,00; JOSE EMILIO DOS SANTOS - R$ 36.960,00; JOSÉ JACKSON 
FERREEIRA RODRIGUES - R$ 33.770,00; JOSÉ MURIAN DOS SANTOS - R$ 37.290,00; JOSÉ 
ORLANDO BERTO DA SILVA - R$ 52.360,00; JOSÉ RONALDO DE BRITO - R$ 27.500,00; JOSÉ 
SIMÃO DA SILVA - R$ 15.400,00; LUAN BENIGNO DO NASCIEMNTO - R$ 44.220,00; MARCELO 
AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - R$ 20.350,00; MARCIO SILVA PEREIRA - R$ 20.680,00; MIGUEL 
DA SILVA ALVES - R$ 20.328,00; RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO - R$ 22.000,00; RIVAMBERG 
DA SILVA FURTADO - R$ 36.300,00; UELTON GOMES DE LIRA - R$ 31.900,00; WELLINGTON 
MARIANO DE LIMA - R$ 21.780,00.

Conceição - PB, 15 de Fevereiro de 2022
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: Transporte escolar; 
ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO BATISTA DE SOUSA - R$ 35.200,00; ANTONIO HENRIQUE 
RIBEIRO - R$ 17.490,00; CICERO ALVES AUGUSTINHO - R$ 50.820,00; CICERO WELLINGTON 
MARQUES DE BARROS - R$ 49.500,00; CIRIACO BERTO DA SILVA - R$ 17.600,00; CRISSISTONO 
ENESIO DE LACERDA - R$ 25.190,00; ELIELTON SOARES AMORIM - R$ 36.300,00; FABICIANO 
BATISTA CABRAL - R$ 18.810,00; FRANCIALDA LIMEIRA LEITE - R$ 34.320,00; FRANCINEUDO 
XAVIER JUCA - R$ 21.230,00; FRANCINILDO CARLO - R$ 61.600,00; FRANCISCO EDICLÉCIO 
BERTO DE SOUSA - R$ 51.920,00; FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE - R$ 16.940,00; 
FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA - R$ 44.000,00; FRANCISCO JUCIÊ LACERDA DAS 
NEVES - R$ 44.220,00; FRANCISCO VICENTE DA SILVA - R$ 21.560,00; GABRIEL DE LACER-
DA VIRGULINO COSTA - R$ 18.920,00; GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER - R$ 30.800,00; 
GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA - R$ 18.700,00; IVANILDO CARDOSO LAURENO - R$ 
28.600,00; JAILSON PEREIRA DA SILVA - R$ 49.500,00; JOAO ALEX SANTINO - R$ 16.500,00; 
JOAO MIGUEL DE AMORIM - R$ 42.900,00; JOÃO RIBEIRO DA SILVA - R$ 48.840,00; JOAO 
VIEIRA NETO - R$ 20.328,00; JOÃO XAVIER DE SOUSA NETO - R$ 24.200,00; JOEL DE SOUSA 
RAMALHO - R$ 51.700,00; JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO - R$ 44.660,00; JOSE EMILIO 
DOS SANTOS - R$ 36.960,00; JOSÉ JACKSON FERREEIRA RODRIGUES - R$ 33.770,00; JOSÉ 
MURIAN DOS SANTOS - R$ 37.290,00; JOSÉ ORLANDO BERTO DA SILVA - R$ 52.360,00; JOSÉ 
RONALDO DE BRITO - R$ 27.500,00; JOSÉ SIMÃO DA SILVA - R$ 15.400,00; LUAN BENIGNO 
DO NASCIEMNTO - R$ 44.220,00; MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - R$ 20.350,00; 
MARCIO SILVA PEREIRA - R$ 20.680,00; MIGUEL DA SILVA ALVES - R$ 20.328,00; RAIMUNDO 
LEITE DE ARAUJO - R$ 22.000,00; RIVAMBERG DA SILVA FURTADO - R$ 36.300,00; UELTON 
GOMES DE LIRA - R$ 31.900,00; WELLINGTON MARIANO DE LIMA - R$ 21.780,00.

Conceição - PB, 15 de Fevereiro de 2022
FRANDSON LUAN VIEIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de fevereiro de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
TERMO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022

O MUNICÍPIO DE CUITÉ DE MAMANGUAPE, através de sua Pregoeira, comunica aos interes-
sados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022, que tem como objeto Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de locação de veículos, com a inclusão de condutor, para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape, conforme termo de refe-
rencia, foi ANULADO com fulcro no art. 49 da Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos. A 
REVOGAÇÃO do ato Administrativo deu-se em razão da decisão de cancelado pelo seguinte motivo: 
procedimento licitatório possuir vício de legalidade, se inobservadas as regras contidas nos editais 
ou desrespeitar os postulados normativos. Notifica-se da ANULAÇÃO do certame licitatório todos 
os interessados, em obediência aos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório, 
e ainda em observância ao art. 109, inciso I e alínea c da Lei Federal nº 8.666/93. 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, 15 de Fevereiro de 2022.
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00002/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos rederais Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.010 Gabinete do 
Prefeito 02.020 Secretaria Municipal de Administração 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 
02.040 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 02.050 Secretaria Municipal de Educação 02.080 
Sec. Municipal de Agricultura 02.090 Fundo de Assistência Social 02.100 Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer 02.110 Sec. Municipal de Meio Ambiente 02.120 Fundo Municipal de Saude de C 
Mamanguape 02.130 Sec Municipal de Cultura e Turismo 3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité 
de Mamanguape e: CT Nº 00023/2022 - 15.02.22 - CELIA SEVERINA DOS SANTOS 05139786400 - 
R$ 129.200,00; CT Nº 00024/2022 - 15.02.22 - SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS 10337391700 
- R$ 142.800,00; CT Nº 00025/2022 - 15.02.22 - WAGNER SOUZA LIMA 05786456455 - R$ 
34.000,00; CT Nº 00026/2022 - 15.02.22 - JOSE GOMES DA SILVA 00144144492 - R$ 51.000,00; 
CT Nº 00027/2022 - 15.02.22 - ANDERSON ROMEIRO DA SILVA 10825984459 - R$ 51.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças e Polpas de Frutas destinados ao 
atendimento da demanda das diversas secretarias deste município, inclusive Fundo Municipal 
de Saúde e Programas Federais da Educação. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de 
Mamanguape: 02.010 Gabinete do Prefeito 02.020 Secretaria Municipal de Administração 02.030 
Secretaria Municipal de Finanças 02.040 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 02.050 Secretaria 
Municipal de Educação 02.080 Sec. Municipal de Agricultura 02.090 Fundo de Assistência Social 
02.100 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 02.110 Sec. Municipal de Meio Ambiente 02.120 
Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 02.130 Sec Municipal de Cultura e Turismo 3390.30 
Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00022/2022 - 15.02.22 - ERINALDO 
SEVERINO BATISTA - R$ 30.017,90.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do 
Município de Cuité de Mamanguape: 02.050 Secretaria Municipal de Educação 1122 Transferências 
de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE) 12 361 
1880 2011 Man Programa de Alimentaçao Escolar 3390.30 00 Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até 30/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT 
Nº 00028/2022 - 15.02.22 - JOSÉ MANOEL DE SALES - R$ 4.003,72; CT Nº 00029/2022 - 15.02.22 
- GISELE MÁXIMO DIAS DOS SANTOS - R$ 16.139,76; CT Nº 00030/2022 - 15.02.22 - RONALDO 
PEREIRA DA COSTA - R$ 13.887,84; CT Nº 00031/2022 - 15.02.22 - JOSÉ DE SOUZA SILVA - 
R$ 11.156,64; CT Nº 00032/2022 - 15.02.22 - LUIZ GONZAGA CHAVES - R$ 3.229,60; CT Nº 
00033/2022 - 15.02.22 - MARIA DA PENHA DOS SANTOS - R$ 9.338,20.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00041/2021, que objetiva: Aquisição de material 
escolar para compor o Kit Pedagógico Estudantil do ano letivo de 2022, para a Rede Municipal de 
Ensino deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDER-
TON CAVALCANTE SOUTO - R$ 6.900,00; COMERCIAL ANDRADE SILVA EIRELI - R$ 1.480,80; 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 49.916,40; KALINE DE LIMA 
MACIEL 09561631490 - R$ 1.620,00; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO ME - R$ 25.471,20. 

Dona Ines - PB, 10 de Fevereiro de 2022
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00041/2021. OBJETO: Aquisição de material escolar para 
compor o Kit Pedagógico Estudantil do ano letivo de 2022, para a Rede Municipal de Ensino deste 
Município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Anderton Cavalcante 
Souto - CNPJ 32.056.101/0001-70. Comercial Andrade Silva Eireli - CNPJ 19.255.674/0001-65. 
Distribuidora de Produtos Agreste Meridional Ltda - CNPJ 40.876.269/0001-50. Kaline de Lima 
Maciel 09561631490 - CNPJ 43.935.171/0001-15. Maria Cristiane Lemos de Araujo ME - CNPJ 
05.457.026/0001-87. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro 
- Dona Ines - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33771025.

Dona Ines - PB, 15 de Fevereiro de 2022
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 13:30 horas do dia 02 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE I, II, III, IV E V, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS E SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Portaria nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 15 de Fevereiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 15:30 horas do dia 02 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de abastecimento de 
água potável para ser utilizada para beber, no preparo da merenda escolar e também para gasto geral 
dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: 
www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 15 de Fevereiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE 1500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS MÁQUINA DE TRATOR DE 

PNEUS 4x2 E 4x4, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES 
DESTE MUNICÍPIO. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, torna público, que a 
empresa LOTUS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, não apresentou no prazo previsto na LC 
nº123/2006, a Certidão Negativa de Débitos Municipais e o Certificado de Regularidade – CRF 
FGTS, que foram apresentadas no certame com restrição, sendo a referida empresa inabilitada. 
Assim sendo, convocamos as empresas AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA; CAIO 
CESAR AZEVEDO LUDGERIO; ERIKA M R AGOSTINHO; GUSTAVO ANDRADE DOS SANTOS; 
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI; JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS – ME; JOSE AN-
DRE DE LIMA SANTOS; JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400; KJR SERVIÇOS E 
LOCAÇÕES  EIRELI; MACIÉLIO ALVES TRINDADE; MARCIO DE ARAÚJO MOREIRA; PAULO 
CESAR TAVARES CONSERVA; WILLIN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO, para uma sessão às 08:30 
horas do dia 18 de Fevereiro de 2022, para manifestarem interesse em assumir os itens 1-2-3-4, que 
tinham sido vencidos pela empresa inabilitada. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.
pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 15 de Fevereiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição emergencial de carnes para suprir 
a demanda de refeições para os pacientes internos no Hospital Municipal de Esperança – PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 1.907/19; 
Decreto Municipal nº 2028/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 14 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 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: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços parcelados de locação e recarga de oxigênio 
medicinal comprimido e liquefeito, devidamente envazado conforme normas da ANVISA, em cilindros 
padrão de 4m³ ; 5m³; 6m³; 7m³ e 10m³ para abastecimento dos diversos serviços de saúde munici-
pais: Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal, Centro de Atendimento para Enfrentamento 
ao Covid–19, transporte/ambulância/SAMU deste município de Esperança/PB; ADJUDICO o seu 
objeto a: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA – EPP - R$ 190.280,00.

Esperança - PB, 10 de Fevereiro de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços parcelados de locação e recarga de oxigênio medicinal 
comprimido e liquefeito, devidamente envazado conforme normas da ANVISA, em cilindros padrão de 
4m³ ; 5m³; 6m³; 7m³ e 10m³ para abastecimento dos diversos serviços de saúde municipais: Unidades 
Básicas de Saúde, Hospital Municipal, Centro de Atendimento para Enfrentamento ao Covid–19, 
transporte/ambulância/SAMU deste município de Esperança/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA – EPP - R$ 190.280,00.

Esperança - PB, 10 de Fevereiro de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de fardamento escolar destinado a 
distribuição gratuita aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Esperança – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00027/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperan-
ça. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Esperança e: CT Nº 00060/2022 - 14.02.22 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS 
EIRELI - R$ 664.631,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00003/2022
Aos 15 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 - Centro 
- Esperança - PB, nos termos da 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: 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, Pros-
suindo Tecla de acesso 
rápido à visualização 
gráfica do andamento da 
infusão.Tecla para edição 
dos parâmetros programa-
dos.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 
programado: 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 incre-
mentos de 0,1 ml. Permite 
a alteração de velocidade 
de infusão sem interrupção 
do fluxo do medicamento.
Possui biblioteca de medi-
camento com capacidade 
de mais de 100 nomes, 
configurável de acordo com 
a necessidade do usuário. 
Registra o volume infundido 
com possibilidade de zerar 
o valor. Possui função de 
KVO a 3 ml/h (ajustável de 
1 a 20 ml/h), ou o menor 
fluxo programado. Apresen-
tando equipo com entrada 
universal

HAWK
MED / 
SHENZHEN 
HAWK 
MEDICAL

UNIDA-
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. TOTAL

2

VENTILADOR PULMO-
NAR 1. Equipamento 
destinado a ventilar 
pacientes adulto e 
pediátrico; Ventilação 
com compensação de 
fugas e de complacên-
cia; Deverá possuir 
nebulizador; Geração de 
ar comprimido tipo: turbi-
na, sistema de pistão ou 
venture ou alimentação 
via rede de alta pressão; 
Ventilação controlada 
acionada automática 
em caso de apnéia 
(backup); Equipamento 
com monitor gráfico/
numérico, colorido, tipo 
LCD, para monitoração 
de gráficos e parâme-
tros; Apresentação de, 
no mínimo, 02 curvas 
gráficas simultâneas no 
monitor; Saída serial 
RS 232. Controles/Mo-
nitoração: 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 inspira-
tória: 5 – 60 cm H2O; 
Pressão de suporte: 2 
a 35 cmH2O; Pausa 
inspiratória; Relação I:E; 
Sensibilidade - disparo 
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; 
Dispositivo para reset 
manual temporário de 
alarmes sonoros: Tempo 
máximo de 120 seg. 
(Determinação da NBR 
13763).

Leistung/
Leistung
Equipamen-
tos Ltda

UNIDA-
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
Total: R$ 63.929,00
 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 15 de Fevereiro de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00004/2022
Aos 10 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 - Centro 
- Esperança - PB, nos termos da 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 00004/2022 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços parcelados de locação e recarga de oxigênio medicinal 
comprimido e liquefeito, devidamente envazado conforme normas da ANVISA, em cilindros padrão 
de 4m³ ; 5m³; 6m³; 7m³ e 10m³ para abastecimento dos diversos serviços de saúde municipais: 
Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal, Centro de Atendimento para Enfrentamento ao 
Covid–19, transporte/ambulância/SAMU deste município de Esperança/PB; 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: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA – EPP
CNPJ: 05.329.135/0001-19
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1

GÁS COMPRIMIDO 
OXIGENIO, PUREZA 
99,5%, CARACTERÍSTICAS 
ADCIONAL USO 
MEDICINAL, 
ACONDICIONADOS EM
CILINDROS DE 6,00 m3, 
COM VÁLVULA INTEGRADA 
QUE ATENDA AS NORMAS 
DA RCD–50 DA ANVISA

sos oxigenio Unid 190 135,00 25.650,00

2

GÁS COMPRIMIDO
OXIGENIO, PUREZA
99,5%, CARACTERÍSTICAS 
ADCIONAL USO
MEDICINAL, 
ACONDICIONADOS EM
CILINDROS DE 7,00 M3,
COM VÁLVULA INTEGRADA 
QUE ATENDA AS NORMAS 
DA RCD–50 DA ANVISA

sos oxigenio Unid 300 98,00 29.400,00

3

GÁS COMPRIMIDO
OXIGENIO, PUREZA 
99,5%, CARACTERÍSTICAS 
ADCIONAL USO
MEDICINAL, 
ACONDICIONADOS EM
CILINDROS DE 10M3 , COM 
VÁLVULA INTEGRADA QUE 
ATENDA AS NORMAS DA 
RCD–50 DA ANVISA

sos oxigenio Unid 300 215,00 64.500,00

4

AR COMPRIMIDO ESTÉRIL 
C A R A C T E R Í S T I C A 
ADCIONAL USO MEDICINAL 
ACONDICIONADOS EM 
CILINDROS DE 7,00m3

sos oxigenio UND 24 120,00 2.880,00

5

AR COMPRIMIDO ESTÉRIL 
CARACTERÍSTICA 
ADCIONAL USO MEDICINAL
ACONDICIONADOS EM
CILINDROS DE 4,00m3
(SAMU)

sos oxigenio Unid 60 70,00 4.200,00

6

GÁS COMPRIMIDO
OXIGENIO, PUREZA 
99,5%, CARACTERÍSTICAS 
ADCIONAL USO 
MEDICINAL,
ACONDICIONADOS EM 
CILINDROS DE 1,00m3,
 COM VÁLVULA INTEGRADA 
QUE ATENDA AS NORMAS 
DA RCD–50 DA ANVISA

sos oxigenio Unid 150 145,00 21.750,00

7

GÁS COMPRIMIDO
OXIGENIO, PUREZA
99,5%, CARACTERÍSTICAS 
ADCIONAL USO
MEDICINAL, 
ACONDICIONADOS EM 
CILINDROS DE 4,00m3, 
COM VÁLVULA INTEGRADA 
QUE ATENDA AS NORMAS 
DA RCD–50 DA ANVISA

sos oxigenio Unid 380 85,00 32.300,00

8

GÁS COMPRIMIDO
OXIGENIO, PUREZA
99,5%, CARACTERÍSTICAS 
ADCIONAL USO
MEDICINAL, 
ACONDICIONADOS EM
CILINDROS DE 5m3 , COM 
VÁLVULA INTEGRADA QUE 
ATENDA AS NORMAS DA 
RCD–50 DA ANVISA

sos oxigenio Unid 80 120,00 9.600,00

TOTAL 190.280,00
 
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 00004/2022, 
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 00004/2022, 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 00004/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA – EPP.
05.329.135/0001-19 
Valor: R$ 190.280,00
 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Esperança.
Esperança - PB, 10 de Fevereiro de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RETIFICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

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

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, conforme publicado no Diário 
Oficial do Estado da Paraíba no dia 03/02/2022, pagina 32, Jornal a União do Estado da Paraíba no 
dia 03/02/2022, página 25. Devido a um erro de digitação, retifica-se o aviso de licitação - ONDE SE 
LÊ: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-
PEZA DE FORMA PARCELADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS 
NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do 
dia 17 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 09:31 horas do dia 17 de Fevereiro de 2022”. 
LEIA-SE: “SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 
DE FORMA PARCELADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do 
dia 24 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 09:31 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022”. 

GADO BRAVO - PB, 15 de Fevereiro de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h00min, do dia 03 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Mate-
riais de Expediente para melhor atendimento e funcionamento de todos os setores da Administração 
Municipal Exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 15 de fevereiro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 14h30min, do dia 03 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de for-
mulas alimentares para distribuição entre pacientes com patologia conforme demanda. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 15 de fevereiro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

16h00min (horário de Brasília) do dia 02 de Março de 2022, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS PERMANENTE PARA MELHOR FUNCIONAMENTO 
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA. Recursos previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 
e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br/  

Guarabira - PB, 15 de Fevereiro  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

14h00min (horário de Brasília) do dia 02 de Março de 2022, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisições parceladas de Materiais de diversos para atender as necessidades da secretaria de 
educação. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com 
e https://www.portaldecompraspublicas.com.br/  

Guarabira - PB, 15 de Fevereiro  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
OU PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34541035. E-mail: 
cplibiara@hotmail.com. Edital: ibiara.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ibiara - PB, 14 de Fevereiro de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Pregoeira Oficial

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de fevereiro de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de combustíveis para abastecimento na cidade de Ibiara, destinados aos 
veículos pertencentes ao município, aos locados, à disposição e aos que prestam serviços, desti-
nado a todas as secretarias do município para o exercício do ano de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00001/2022. LEI ORÇAMENTARIA VIGÊNTE PARA O EXÉRCICO DE 2022.. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Ibiara e: CT Nº 00007/2022 - 15.02.22 - POSTO PARAISO LTDA - R$ 1.225.050,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00102/2021, em 30.11.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA EIRELI
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS 

JUNTO AS UBS’S, PSF’S, UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SAMU E SECRETARIA DE SAÚDE, NO 
MUNICÍPIO DE IBIARA-PB

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO

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

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS TIPO BOMBA, 
DESTINADOS A ATENDER AS DEMAMNDAS DESTE MUNICIPIO; RATIFICO o correspondente 
procedimento em favor de: JOSIANE FERREIRA DE MELO 12485215448 - R$ 115.396,18.

Itapororoca - PB, 11 de Fevereiro de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de MATERIAIS DE EXPEDIENTES, para atender as necessida-
des da Administração Municipal, exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00003/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Itapororoca e: CT Nº 00016/2022 - 15.02.22 - ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS - R$ 
22.232,00; CT Nº 00017/2022 - 15.02.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIO-
NAL LTDA - R$ 20.805,00; CT Nº 00018/2022 - 15.02.22 - MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO 
- R$ 70.434,00; CT Nº 00019/2022 - 15.02.22 - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 235.209,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO.
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO 28.2021.
OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 0279/2021 datado de 17/09/2021 e com término de vigência em 17.02.2022, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa especializada em 
arquitetura e urbanismo para prestação de serviços de diversas áreas da Administração Municipal

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA – ELISSANDRA MARIA 
CONCEIÇÃO DE BRITO. CONTRATADA: M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS EIRELI – CNPJ: 28.923.849/0001-56

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços continuados, se faz necessário para continuidade 
dos serviços em andamento

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 08.02.2022
VALOR ADITIVADO: R$ 12.350,00 (Doze Mil Trezentos e Cinquenta Reais)
NOVA VIGÊNCIA: 18.07.2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2022
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2022, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município 
e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso I do Art. 24 da Lei n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, em favor da empresa: KI CONSTRUTORA LTDA-ME, CNPJ nº 
42.688.393/0001-18.

OBJETO: Contratação de uma empresa de construção civil, para execução das obras de cons-
trução de uma praça na localidade Vila Cabral, na cidade de Juarez Távora.

VALOR TOTAL: R$ 32.107,35 (Trinta e dois mil cento e sete reais e trinta e cinco centavos).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS. 
Juarez Távora(PB), 15 de fevereiro de 2022.   

WILSON EVANGELISTA FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
PROCESSO N.º 008/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2022
OBJETO: Aquisição de recarga de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo (gás de cozinha) de 

13 kg e vasilhames de 13 kg, para atender as necessidades das diversas Secretaria do Município 
de Juarez Távora.

 HOMOLOGAÇÃO
 Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório 

em epígrafe a empresa JL COMÉRCIO DE GLP LTDA, no valor total de R$ 142.000,00 (Cento e 
quarenta e dois mil reais). 

Juarez Távora(PB), 15 de fevereiro de 2022.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

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 CONTRATO
CONTRATO N.º 09/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI, CNPJ nº 08.449.096/0001-81.
OBJETO: Aquisição de materiais de elétricos, para atender as necessidades das diversas 

Secretarias do Município de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 32.112,00 (Trinta e dois mil cento e doze reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, MDE, QSE, FMAS, PAB, FMS, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 03/02/2022 a 31/12/2022.

Juarez Távora(PB), 3 de fevereiro de 2022.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 12/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: JL COMÉRCIO DE GLP LTDA, CNPJ nº 32.654.646/0001-89.
OBJETO: Aquisição de recarga de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo (gás de cozinha) de 

13 kg e vasilhames de 13 kg, para atender as necessidades das diversas Secretaria do Município 
de Juarez Távora.

VALOR TOTAL: R$ 142.000,00 (Cento e quarenta e dois mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, MDE, EJA, QSE, FMAS, CRAS, PBF, FMS, PAB, ESF, 

FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 15/02/2022 a 31/12/2022.

Juarez Távora(PB), 15 de fevereiro de 2022.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 00001/2022
Torna público que dará continuidade através da Comissão Permanente de Licitação, sediada 

na Rua Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, às 09:00 horas do dia 17 de fevereiro 
de 2022 aos trabalhos daTomada de Preços 001/2022. 

Lagoa de Dentro - PB, 15 de fevereiro de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00010/2022 - SRP

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00010/2022, cujo objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNI-
CIPALIDADE. DATA DA ABERTURA: 03 DE MARÇO DE 2022, ÀS 09H30MIN (HORÁRIO LOCAL). 
Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.
pb.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 15 de Fevereiro de 2022. 
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00011/2022 - SRP

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00011/2022, cujo objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE. DATA DA ABERTURA: 03 DE MARÇO DE 2022, ÀS 11H30MIN (HORÁRIO 
LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.
tce.pb.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 15 de Fevereiro de 2022. 
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00012/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 00012/2022, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA O MUNICÍPIO 
DE LAGOA SECA - PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 887233/2019. DATA DA ABERTURA: 04 DE 
MARÇO DE 2022, ÀS 09H30MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 
Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 15 de Fevereiro de 2022. 
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00004/2022, para o dia 24 de 

Fevereiro de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto 
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 15 de Fevereiro de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 08:00 horas do dia 
04 de Março de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIEF VEREADOR JOÃO GONÇALVES NO MUNICIPIO DE 
MARIZOPOLIS – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizópolis - PB, 15 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 04 de 
março de 2022, ás 08h30, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a Rua 
Antônio Vieira, nº 01, Centro, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão 
Presencial, sob menor preço por item. Objeto: Contratação de serviços de locação de veículo 
destinados ao transporte de estudantes do município de Nazarezinho-PB.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 15 de fevereiro de 2022.

Marilda Sarmento Luis
Pregoeira

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para confecção de fardamentos para serem distribuídos 

entre os alunos matriculados na rede municipal de educação de Nazarezinho-PB
VENCEDORES:
JOAO MARTINHO DA SILVA - ME - CNPJ: 29.844.257/0001-01: com o valor de R$ 16.425,00(de-

zesseis mil e quatrocento e vinte e cinco reais);perfazendo valor global de R$16.425,00(dezesseis 
mil e quatrocento e vinte e cinco reais).

HOMOLOGO, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, ficam convocados os licitantes 
vencedores para a assinatura do termo de contrato no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 
64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Nazarezinho,15 de fevereiro de 2022.
MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional.

GABINETE DO PREFEITO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda 

escolar e programas de assistência social, a exemplo do CRIANÇA FELIZ, CRAS E CREAS, com 
o objetivo de suprir as necessidades do município de Nazarezinho-PB.

VENCEDOR:
FRANCISCO LOPES PRUDENCIO – CNPJ: 07.289.700/0001-97, com o valor de R$ 

15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais); JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA – CNPJ: 
04.709.948/0001-71 com o valor de R$ 95.800,00 (noventa e cinco mil e oitocentos); MASCE-
NA DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ: 31.131.079/0001-13, com o valor de R$ 17.986,00; MAVI 
COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA ME – CNPJ: 18.027.677/0001-89 com o 
valor de R$ 5.980,00 (cinco mil e  novecentos e oitenta reais); SUPERMERCADO MOREIRA E 
MELO LTDA – CNPJ: 21.127.085/0001-43, com o valor de R$ 46.537,50 (quarenta e seis mil, 
quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos);THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO 
– CNPJ:31.860.198/0001-07, com o valor de R$ 71.123,00 (setenta e um mil e cento e vinte e três 
reais), perfazendo o valor global de R$ 253.226,50 (duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e 
vinte e seis reais e cinquenta centavos).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em consequência, ficam convocados os licitantes vencedores para a assinatura 
do termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma 
legal, sob as penalidades da lei.

Nazarezinho, 15 de fevereiro de 2022.
MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 00001/2022
A Prefeitura de Olho D’água-PB, torna público, por intermédio da comissão de licitação, a 

Chamada Pública n. 00001/2022 a partir do dia 18 de Fevereiro de 2022, das 08:00 às 12:00 e 
14:00 as 16:00 horas, objetivando o credenciamento de pessoa Jurídica para posterior contratação 
de serviços de Médico Plantonista (finais de semana) para atender na UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO JULIO LOPES CAVALCANTE, atendendo as necessidades do Município de Olho 
D’água-PB. O edital está disponível em: olhodagua.pb.gov.br e poderá obter também por meio do 
e-mail cplolhodaguapb21@gmail.com

Olho D’água-PB, 15 de Janeiro de 2022.
MARILENE TIBURTINO LEITE 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Aviso de Licitação Adiamento

PREGÃO PRESENCIAL n°. 0004/2022
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, através da comissão de licitações, torna público 

para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n°. 
0004/2022, com objeto: Aquisição de material de construção para pequenas reformas em prédios 
do município de Pedra Branca-PB. Abertura dia 16/02/2022 às 10:30 horas, fica adiada para o dia 
28/02/2021 as 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB, O motivo do 
adiamento se deu em razão de surto de covide-19 na comissão permanente de licitação. Demais 
informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com. 

Pedra Branca-PB, 15 de fevereiro de 2022
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE 

PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS – PB.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público e convoca os interessados que 

a reunião para abertura e julgamento das propostas de preços da licitação TP 001/2022 ocorrerá 
no dia 17/02/2022 as 09:00hs. (horário local). Maiores informações na sala da CPL, localizado na 
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro 
Régis – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas www.pedrorégis.pb.gov.br.

Pedro Régis/PB, 15 de Fevereiro de 2022.
Polyana Farias Torres

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 002/2022.
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de Pedro Régis e para quem interessar possa que o resultado 
da análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 
002/2022 foi o seguinte: RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ: 29.878.872/0001-39; 
GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 12.350.951/0001-70; N&G 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.262.021/0001-08; RETA CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ: 40.761.924/0001-25; CARVACENA CONSTRUTORA E EN-
GENHARIA LTDA – CNPJ: 38.109.852/0001-94 foram consideradas HABILITADAS para a fase de 
PROPOSTA pelo cumprimento dos ditames do edital. Maiores informações e o DETALHAMENTO do 
julgamento da comissão será obtido na sala da COPELI ou através do site www.pedrorégis.pb.gpv.br.

Pedro Régis, 15 de Fevereiro de 2022.
Polyana Farias Torres

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E 

LABORATORIAL LTDA - CNPJ Nº 33.872.786/0001-96
Objeto: Contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos da 

secretaria de saúde do município de Piancó-PB, durante exercício de 2022.
Valor global:R$ 136.496,00 (cento e trinta e seis mil e quatrocentos e noventa e seis reais).

Piancó-PB, 14 de Fevereiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E 

LABORATORIAL LTDA - CNPJ Nº 33.872.786/0001-96
Objeto: aquisição de materiais de laboratório destinados a secretaria de Saúde do Municipal de 

Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Valor global:R$ 304.153,75 (trezentos e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e 

cinco centavos).
Piancó-PB, 15 de Fevereiro de 2022

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA:INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA 

- CNPJ Nº 08.158.664/0001-95
Objeto: Registro de preços para aquisição de materias de limpeza de uso pessoal e doméstico 

para atender as necessidades de todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante 
o exercício de 2022. 

Valor global:R$36.586,25 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco 
centavos)

Piancó-PB, 14 de Fevereirode 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00054/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ Nº 

21.318.384/0001-65
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessida-

des de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. 
Valor global:R$29.164,50 (vinte e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Piancó-PB, 14 de Fevereirode 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Oitavo Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.004/2020, em 27.04.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de pavimentação e drenagem na zona urbana do Município 

de Piancó-PB , CONTRATO DE REPASSE N° 1059.554-09/2018/CAIXA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 15 deFevereiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materias de limpeza de uso pessoal e doméstico 

para atender as necessidades de todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante 
o exercício de 2022.

 Empresa vencedora: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPI-
NENSE LTDA

Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item Produto Modelo Marca/
Fabricante Qtde Valor

Unitário
Valor
Total

0018 BOMBA PULVERIZADORA DOMESTICA Bomba
pulverizadora Walplast 315

UN R$ 7,00 2.205,00

0087

SABÃO EM PÓ DE 500 GRS, COM 
AMACIANTE, EMBALAGEM EM SACO 
PLÁSTICO, CERTIFICADA COM 
GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA
COM MATERIAL QUE GARANTA O 
RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS 
TRABALHADORES. COMPOSIÇÃO: 
ALQUILBENZENO SULFONATO
DE SÓDIO LINEAR, CARBONATO 
DE SÓDIO, TIPO LIFOSFATO DE
SÓDIO, SULFATO DE SÓDIO, 
SILICATO DE SÓDIO, 4,4’ BIS 
(2’ SUFOESTIRILBIFENEIL 
DISSÓDICO), PIGMENTO AZUL 
15, ENZIMAS, CMC, PERFUME 
E ÁGUA. CONTÉM: TENSO ATIVO
BIODEGRADÁVEL.

Sabão
em pó

São
Marcos

625
CX R$ 1,70 1.062,50

0089

SABONETE LÍQUIDO PRONTO
USO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS,
ACONDICIONADO EM FRASCO 
PLÁSTICO PARA 1000ML, 
PEROLADO, NA FRAGRÂNCIA ERVA 
DOCE. COMPOSIÇÃO: SODIUM
LAURETHSULFATE, COCAMIDEA DE
AGLYCOL DISTEARATE, DISODIUM 
DISTYRYLBIPHENYL DISULFONATE, 
PARFUM, CITRIC ÁCIDO, SODIUM 
CHLORIDE, CI 19140, FORMAL DE 
HYDE AND AQUA. DEVERÁ CONSTAR 
NO RÓTULO DO PRODUTO DADOSDE 
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, 
MODOSDE UTILIZAÇÃO, INSTRUÇÕES 
PARAINSTALAÇÃO DO PRODUTO, 
CÓDIGO DEBARRAS, Nº DA 
AUTORIZAÇÃO DEFUNCIONAMENTO 
DO FABRICANTE NA ANVISA, QUÍMICO 
RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO 
CRQ, DATA DE VALIDADE, Nº DO LOTE 
E DATA DE FABRICAÇÃO.

Sabonete
liquido

Marca
Própria

1.750
UN R$ 5,00 8.750,00

0090

SACO PLÁSTICO PARA 
ACONDICIONAMENTODE RESÍDUO 
COMUM, SACO RESISTENTE
DECOR PRETA, CONFECCIONADO
DEPOLIETILENO DE BAIXA 
DENSIDADE,TAMANHO DE 75CM 
X 105CM, CAPACIDADEVOLUMÉTRICA 
DE 100 LITROS, TIPO 
(E) DOMICILIAR, EMBALADOS 
EM PACOTESDEVIDAMENTE 
IDENTIFICADOS ATRAVÉS 
DEIMPRESSÃO DO FABRICANTE,
OS SACOS DELIXO DEVEM SER 
CONFECCIONADOS DEACORDO COM 
AS NORMAS DA ABNT NBR9191 DE 
SETEMBRO DE 2008. PCT COM 5UNID.

Saco
plastico

Dona
Pack

2.875
PC R$ 1,40 4.025,00

0091

SACO PLÁSTICO PARA 
ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS 
COMUM, SACO RESISTENTE DE
COR PRETA, CONFECCIONADO 
DEPOLIETILENO DE BAIXA
DENSIDADE,TAMANHO DE 39 CM 
X 58 CM, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 
DE 15 LITROS, TIPO (A)DOMICILIAR, 
EMBALADOS EM PACOTES 
DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS 
ATRAVÉS DE IMPRESSÃO 
DO FABRICANTE, OS SACOS DE LIXO 
DEVEM SER CONFECCIONADOS
DE ACORDO COM AS NORMAS 
DA ABNTNBR9191 DE SETEMBRO 
DE 2008.PCTC/10UNID.

Saco
plastico

Dona
Pack

2.250
PC R$ 1,20 2.700,00

0092

SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO
DE RESÍDUOS COMUM, SACO RESISTENTE 
DE COR PRETA, CONFECCIONADO DE POLIETILENO 
DE BAIXA DENSIDADE,TAMANHO DE 59 CM X 62
CM, CAPACIDADEVOLUMÉTRICA DE 30 LITROS, 
TIPO (B) DOMICILIAR, EMBALADOS EM PACOTES
DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS 
DE IMPRESSÃO DO FABRICANTE, OS SACOS DELIXO 
DEVEM SER CONFECCIONADOS DE ACORDO COM 
AS NORMAS DA ABNTNBR9191 DESETEMBRODE2008.
PCTC/10UNID.

Saco plastico Dona
Pack 1.875PC R$1,35 2.531,25

0093

SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO 
DE RESÍDUOS COMUM, SACO RESISTENTE 
DE COR PRETA, CONFECCIONADO DEPOLIETILENO 
DE BAIXA DENSIDADE,TAMANHO DE 63 CM 
X 80CM, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 50 LITROS, 
TIPO (C) DOMICILIAR, EMBALADOS EM PACOTES
DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS 
DE IMPRESSÃO DO FABRICANTE, OS SACOS DE LIXO 
DEVEM SER CONFECCIONADOS DE ACORDO COM AS 
NORMAS DA ABNTNBR 9191 DE SETEMBRO DE 2008. 
PCT COM 05

50l Dona
Pack 1.875PC R$1,50 2.812,50

0099

VASSOURA, DE PÊLO SINTÉTICO DE NYLON, COM 
CABO DE MADEIRA, COM ROSCA, REVESTIDO COM 
CAPA PLÁSTICA, MEDIDA DA BASE 40 CM, COM BASE 
DE PLÁSTICO

Vassoura
de pelo Rainha 1.250UN R$10,00 12.500,00

Total R$36.586,25

Piancó-PB,14 de Fevereirode 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00054/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessida-

des de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
 Empresa vencedora: J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item Produto Modelo Marca/
Fabricante Qtde Valor

Unitário
Valor
Total

0004 ADOÇANTE LÍQUIDO, COM1 00ML, MARATA MARATA 1.625UN R$3,50 5.687,50

0027 CATCHUP EMBALAGEM: FRASCO 
COM 400G. TAMBAU TAMBAU 1.238UN R$4,00 4.952,00

0028 CHÁ DE BOLDO 10GR, 
EMBALAGEM COM 10SAQUINHOS, MARATA MARATA 625UN R$3,10 1.937,50

0029 CHÁ DE CAMOMILA 10GR, 
EMBALAGEM COM 10 SAQUINHOS MARATA MARATA 625UN R$3,10 1.937,50

0030 CHÁ DE ERVA-CIDREIRA 10GR,
EMBALAGEM COM 10 SAQUINHOS MARATA MARATA 625UN R$3,20 2.000,00

0034 ERVILHAS EMBALAGEM 
DE 200 GRAMAS QUERO QUERO 600UN R$2,60 1.560,00

0046 GOMA DE TAPIOCA, EMBALAGEM 
CONTENDO 1KG. SERRANA SERRANA 1.118UN R$5,00 5.590,00

0057 MACARRÃO PARALASANHA 
EMB. 500G VITAMASSA VITAMASSA 1.250PC R$4,40 5.500,00

TOTAL R$29.164,50

Piancó-PB,14 deFevereiro de 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
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: CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU 
SUAS ORGANIZAÇÕES, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em conformidade com 
as Resoluções nº 26/2013, n° 4/2015 e nº 02/2020, e em cumprimento ao que dispõe a Lei nº 
11.947/2009. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva 
propositura até as 09:00 horas do dia 23 de Março de 2022, na sala da referida comissão, sediada 
na Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB. Neste mesmo local, 
data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.
cpl@picui.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 03 de Fevereiro de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 
e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do 
tipo menor preço por Lote objetivando a Contratação de empresa para executar CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR  OBRA CIVIL PÚBLICA NA PAVIMENTAÇÃO  
ASFÁLTICO  E  EM  PARALELEPÍPEDOS  DAS RUAS:  PRINCESA IZABEL, DAS COLINAS, DAS 
PRINCESAS E SONIA LIMA NO MUNICIPÍO DE PITIMBÚ  em sessão pública para abertura dos 
envelopes de habilitação e proposta que realizar-se-á as 10:00 Horas do dia 11/03/2022, na sala 
da CPL, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua Padre José João, Nº 31 – 
Centro – Pitimbu/PB. Maiores informações na sala da CPL, no horário de expediente normal de 
08h00min as 12h00min O edital estará disponível para os interessados no site oficial do município 
no link: https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal.

Pitimbu-PB, 15 de Fevereiro de 2022
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 

e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7.892/2013 e alterações, 
Decreto Municipal n.º 15/2019 bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, objetivando a Registro de Preço para Eventual aquisição parcelada de combustível diesel 
S-10, destinados ao abastecimento dos veículos da frota, a disposição das diversas secretarias 
municipais, fundo municipal de ação social e do fundo municipal de saúde de Pitimbu, em sessão 
pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se a as 10:00 Horas  
do dia 28/02/2022, na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, na CPL localizado na Rua Pe. 
José João, 31 – Centro – 58.324-000 – Pitimbu/PB. Maiores informações através do www.pitimbu.
pb.gov.br ou na Prefeitura Municipal no horário de expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB 15 de Fevereiro de 2022.
Claudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO–PB; 
ADJUDICO o seu objeto a: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
386.980,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 
880,00; PHARMAPLUS LTDA - R$ 12.912,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 08 de Fevereiro de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO–PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALLFAMED COMERCIO 
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 386.980,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPOR-
TACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 880,00; PHARMAPLUS LTDA - R$ 12.912,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 08 de Fevereiro de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de fevereiro de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposi-

ções da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: AQUI-
SIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO 
ANTÔNIO–PB; ADJUDICO o seu objeto a: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA-
MENTOS LTDA - R$ 63.574,80; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 
DE MEDICAMENTO - R$ 4.517,40.

Riacho de Santo Antônio - PB, 08 de Fevereiro de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
707.472,40; LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA - R$ 
5.060,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 
860,00; RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 3.329,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 09 de Fevereiro de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
ADJUDICAÇÃO

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

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: ALLFAMED 
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 707.472,40; LEAO SERVICO E CO-
MERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA - R$ 5.060,00; NNMED – DISTRIBUICAO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 860,00; RDF – DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 3.329,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 08 de Fevereiro de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer 

da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 707.472,40; LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA 
DE ELETROELETRONICO LTDA - R$ 5.060,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO 
E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 860,00; RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
PARA SAUDE LTDA - R$ 3.329,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 09 de Fevereiro de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2022, que objetiva: Aquisição de 
medicamentos da ABC Farma para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Riacho de 
Santo Antonio–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALLFAMED 
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 301.500,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 10 de Fevereiro de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de medicamentos da ABC Farma para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antonio–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrô-
nico nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 
02.080–SEC. DE SAÚDE/FMS 02080.10.301.2013.2020 – ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA 
02080.10.302.2015.2022 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE 15% Elemento de 
Despesa: 3.3.90.30.00.01 – Material de Consumo–Medicamento 3.3.90.32.00.00 – Material de 
Distribuição Gratuita–Medicamento 3.3.90.32.00.01 – Material de Distribuição Gratuita–Medicamen-
to. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00015/2022 - 15.02.22 - ALLFAMED COMERCIO 
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 301.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho 
de Santo Antônio: 02.080 – Sec de Saúde/FMS 02080.10.301.2013.2027 – ATIVIDADE DA SAUDE 
BUCAL 02080.10.301.2013.2019 – ATIVIDADE DO PSF 02080.10.301.2013.2020 – ATIVIDADES 
DA FARMACIA BASICA 02080.10.302.2015.2022 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE 
15% 02080.10.302.2015.2032 – ATIVIDADE DA SAÚDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS 
02080.10.304.2013.2023 – BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE 02080.10.301.2013.2089 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 02080.10.301.2013.2098 – MANUTENÇÃO DAS 
AÇÕES DO COVID–19 02080.10.301.2015.1009 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 02080.10.301.2015.1032 – AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE USO MÉDICO HOSPITA-
LAR, LABORATÓRIO ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio 
e: CT Nº 00011/2022 - 14.02.22 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
MEDICAMENTO - R$ 860,00; CT Nº 00012/2022 - 14.02.22 - ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 707.472,40; CT Nº 00013/2022 - 14.02.22 - RDF - DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 3.329,00; CT Nº 00014/2022 - 14.02.22 - LEAO SERVICO 
E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA - R$ 5.060,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE 
SANTO ANTÔNIO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Re-
cursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE/FMS 
02080.10.301.2013.2017 – ATIVIDADE DA SAÚDE BUCAL 02080.10.301.2013.2019 – ATIVIDADE 
DO PSF; 02080.10.301.2013.2020 – ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA; 02080.10.302.2015.2022 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE 15%; 02080.10.302.2015.2032 – ATIVIDADES DA 
SAÚDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS; 02080.10.304.2013.2023 – BLOCO DE VIGILANCIA 
EM SAÚDE; 02080.10.304.2013.2090 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS; 
02080.10.301.2013.2089 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU; 02080.10.304.2013.2092 
– MANUTENÇÃO ATIV. VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE 02080.10.301.2013.2098 – MA-
NUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID–19 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00009/2022 - 14.02.22 - NNMED - DISTRI-
BUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 4.517,40; CT Nº 00010/2022 
- 14.02.22 - ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 63.574,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2022
PROCESSO Nº 00008/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, CNPJ nº 07.797.967/0001-95.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta 

de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública para atender as 
necessidades do município de Santa Luzia/PB.

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso I da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 10.865,00 (dez mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).

Santa Luzia-PB, 04 de fevereiro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZA
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N° 00013/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2022
PROCESSO Nº 00008/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de fer-

ramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública para atender 
as necessidades do município de Santa Luzia/PB.

VALOR GLOBAL: R$ 10.865,00 (dez mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
02.020 - Secretaria Municipal de Gestão, na Classificação Funcional Programática nº 

04.122.2015.2015 - Manutenção das Atividades Administrativas da SMG - Elemento de Despesa 
- 3390.39 - 1.501.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso I da Lei 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 08 de fevereiro de 2023.
DATA DO CONTRATO: 08 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 03demarço de 2022, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PAREDES EM DRYWALL A SEREM EXECUTADOS NO PAVIMENTO SUPERIOR DO HOSPITAL 
INFANTIL DE SANTA RITA/PBEdital disponível: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br /categoria/
editais;  www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br

Santa Rita/PB,15defevereiro de 2022.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que a empresa PARAÍBA TURISMO, 

Cnpj n° 00.455.771/0001-73, protocolou em 10/02/2022, impugnação ao Edital, paraCONTRATA-
ÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, VISANDO A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO SERVIÇO 
DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, PRESTADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.O interposto, após análise, foi indeferido e, em vista 
disso a data 17 de fevereiro de 2022, às 08:30 será mantida para a realização da disputa, por meio 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br.Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrpregaoeletronico@
gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br /categoria/editais;www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 15de Fevereiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº229/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº085/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES 
DENTÁRIAS PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SANTA RITA/PB.2.0- DO RESULTADO.- HELDER DE LIMA VIANA - CNPJ: 12.791.800/0002-38 - 
Valor R$: 224.000,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Rita - PB, 11 de fevereiro de 2022.
LUCIANO CORREIA CARNEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº251/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº093/2021. 1.0 - DO OBJETIVO.REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO A AQUISIÇÃO DE MOTOLÂNCIAS PADRÃO SAMU 192, PARA AMPLIAR A PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS EM SAÚDE DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SANTA RITA/PB.2.0- DO RESULTADO.-GILMARA MARTINS DE PONTES - CNPJ: 13.167.781/0001-
55 - Valor R$: 370.931,20. Publique-se e cumpra-se.

Santa Rita - PB, 11 de fevereiro de 2022.
LUCIANO CORREIA CARNEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de material de construção e hidráulico destinado as diversas 

secretarias do município de São Bentinho–PB, Recursos: previstos no orçamento vigente. Data e 
local, 08:30 horas do dia 08 de Março de 2022, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.  

São Bentinho - PB, 15 de Fevereiro de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: Prestação de serviços de 
horas maquinas de tratores com grades aradores, destinados ao corte de terras e preparo do solo 
para o plantio da safra 2022, em diversas comunidades rurais do Município de São Bentinho – PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: KARLLYAN HANDRYKSON 
SANTOS BEZERRA EIRELI - R$ 79.060,00.

São Bentinho - PB, 10 de Fevereiro de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: Aquisição de fardamentos, 
cama, mesa e banho para atender a demanda do município de São Bentinho–PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CONFECCOES LTDA - R$ 60.273,00.

São Bentinho - PB, 11 de Fevereiro de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: Aquisição de 
Kits escolares destinados aos alunos da rede municipal de ensino da Prefeitura Municipal de São 
Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 62.995,00.

São Bentinho - PB, 14 de Fevereiro de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Kits escolares destinados aos alunos da rede municipal de ensino da 
Prefeitura Municipal de São Bentinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00019/2022 - 14.02.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 62.995,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de fardamentos, cama, mesa e banho para atender a demanda do município 
de São Bentinho–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2022. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
Bentinho e: CT Nº 00018/2022 - 11.02.22 - MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC-
COES LTDA - R$ 60.273,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços de horas maquinas de tratores com grades aradores, destinados 
ao corte de terras e preparo do solo para o plantio da safra 2022, em diversas comunidades rurais 
do Município de São Bentinho – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00017/2022 - 10.02.22 - KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS 
BEZERRA EIRELI - R$ 79.060,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE CANCELAMENTO

DA CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, torna público o Cancelamento da Chamada 

Publica nº 00001/2022, para: Contratação de profissionais por meio de Credenciamento de Facilita-
dores de Oficinas de Convívio Social por modalidade específica e remuneração por hora/aula para 
prestar serviços no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes 
e idosos com carga horária máxima de 20 horas semanais. Motivo: Razões de Interesse Público. 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, 
através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, n° 05, Centro, São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim- PB, 15 de Fevereiro de 2022
Joseildo Gomes Monteiro 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
A Presidente da Comissão de Licitação torna público a ABERTURA DOS ENVELOPES DE 

HABILITAÇÃO da referida Tomada de Preços que fará realizar através da Comissão Permanente de 
Licitação, às 09:30 horas do dia 18 de Fevereiro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, 
para: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria 
de Educação do Município de São José de Espinharas/PB, através do Convênio nº 0087/2021 da 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal. Informações: Praça Bossuet 
Wanderley, S/N - Centro - São José de Espinharas - PB no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

São José de Espinharas - PB, 15 de Fevereiro de 2022.
ROGÉRIA JORDANIA DA SILVA ASSIS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
computadores (desktop) completos para os laboratórios das escolas da rede municipal de ensino 
de São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia 03 de Março de 2022 às 09h00 (horário 
de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter 
o texto integral do edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojose-
piranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 15de Fevereiro de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de fardamentos para anteder as Secretarias de Educação e Assistência Social da Prefeitura de 
São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia 03 de Março de 2022 às 13h00 (horário 
de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter 
o texto integral do edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojose-
piranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 15de Fevereiro de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO PRAZO DEFESA

ABERTURA PROCESSO PENALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2021

Relativo ao pregão acima citado é aberto procedimento de investigação dos atos para aplicação de 
penalidade a empresa, conforme comprovação nos autos do não comparecimento da empresa para 
assinatura do seu respectivo contrato. Convoca-se a empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA, 
CNPJ 27.672.644/0001-82, para apresentação de defesa e contraditório: por infração ao art. 81º da 
Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002. Dá-seo prazo máximo de até 5 dias úteis, a contar desta 
publicação, para apresentar defesa junto ao município, podendo ser protocolada na sala da CPL ou 
via e-mail: cplsajosedepiranhas@gmail.com. Passado o prazo segue o processo decaindo o direito 
de defesa da empresa ora convocada. O processo está à disposição dos interessados nos dias 
úteis, das 07:00 às 13:00, sala da CPL, na Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB.

São José de Piranhas-PB, 14 de Fevereiro de 2022.
Helder de Lima Freitas 

Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEX. Nº IN00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivosque instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022, 
que objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria 
Técnica Especializada na Área Contábil, Financeira Orçamentaria Patrimonial, administrativa com 
emissão de Balancetes Mensais, Balanço Anual, Relatório de Execução Orçamentaria, Relatório 
de Gestão Fiscal, Acompanhamento Orçamentário Financeiro, Patrimonial e de Pessoal da Câmara 
Municipal; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BCR CONTA-
BILIDADE PÚBLICA LTDA EPP - R$ 52.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro de 2022
CARLOS ANTÔNIO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
“CASA JOSÉ RODRIGUES COURA”

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

Técnica Especializada na Área Contábil, Financeira Orçamentaria Patrimonial, administrativa com 
emissão de Balancetes Mensais, Balanço Anual, Relatório de Execução Orçamentaria, Relatório 
de Gestão Fiscal, Acompanhamento Orçamentário Financeiro, Patrimonial e de Pessoal da Câ-
mara Municipal.FUND. LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: 01010 
–01010.01.031.2001.2001 –3390.39.0000 – 500; Vigência: até 01/02/2023. Partes contratantes: Câ-
mara Mun. e: CT Nº 00001/2022–01.02.2022 - BCR Contabilidade Pública LTDA EPP - R$ 52.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de materiais de 
limpeza, higiene e utensílios. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 04/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horabs e de 13:00 as 16:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 15 de Fevereiro de 2022.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de peças automotivas diversas, destinadas aos veículos e Máquinas Pesadas deste Município, com 
adoção do sistema de orçamentação eletrônica de peças AUDATEX; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA 
VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 60,00.

Sertãozinho - PB, 15 de Fevereiro de 2022
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10:00 horas do dia 03 de março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: CONTRAÇÃO DE VEÍCULOS 
TIPO VERANEIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PRO-
FESSORES, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:000 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 15 de Fevereiro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Eletrônico nº 017/2022

A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados,que será realizado o procedi-
mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto:Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de serigrafia e confecções para atender as 
necessidades do município de Sousa-PB. Abertura das propostas dia 25 de fevereiro de 2022, 
às 09:00 horas(horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os 
interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.
pb.gov.br ewww.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e 
Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 14 de fevereiro de 2022.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais: 05.000 SECRETARIA DE 
SAÚDE – F.M.S 05000.10.301.2008.1025 ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID 
SAÚDE 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 
00009/2022 - 07.02.22 - PAULO JOSE ESMERALDO SOBREIRA - R$ 11.423,00; CT Nº 00010/2022 
- 07.02.22 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 
4.216,00; CT Nº 00011/2022 - 07.02.22 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS 
VETERINARIOS EIRELI ME - R$ 1.669,98; CT Nº 00012/2022 - 07.02.22 - M CARREGA COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES - R$ 10.753,90; CT Nº 00013/2022 - 07.02.22 - COMERCIO DE 
MATERIAS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL LTDA - R$ 5.690,00.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2022

REGISTRO Nº 22-00203-6
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS, EM PICUÍ/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 04 de março de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 15 de fevereiro de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL                   

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022
PROCESSO Nº 19.000.006522.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE 
E LIMPEZA, destinado aos HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO - PATOS-
-PB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 04/03/2022 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: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00176-6  
João Pessoa, 15 de fevereiro de 2022.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

EDITAL DE CONVOCAÇÃO- CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
O Presidente do SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES 

E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE JOÃO PESSOA NO ESTADO DA PA-
RAÍBA - SINDIPROVENDAS, no uso de suas atribuições estatutárias convocam os integrantes da 
categoria profissional diferenciada (Lei n. º 6.224/1975), sócios e não sócios, para a Assembléia 
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de fevereiro de 2022, na sede social, na Avenida Min. 
José Américo de Almeida, 442 - 2º and. S/202 – Torre - João Pessoa-PB, em primeira convocação 
às 16hs, com o quorum estatutário. Caso não se verifique quorum, a Assembléia será realizada 
em segunda convocação às 16:30hs, com a maioria dos presentes, para deliberar sobre: a) Dis-
cussão e votação da pauta de reivindicações da Convenção Coletiva de Trabalhocom os sindicatos 
patronais:SINFAR - Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Rio de Janeiro, para o 
período de 01 de março de 2022 a 28 de fevereiro de 2023;SINDUSFARMA - Sindicato da Indústria 
de Produtos Farmacêuticos de São Paulo, para o período de 01 de abril de 2022 a 31 de março 
de 2023;SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE JOÃO 
PESSOA, representantes dasFARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 
– PB, para o período de 01 de abril de 2022 a 31 de março de 2023;SINDICATO DO COMÉRCIO 
ATACADISTA DE DROGAS E MEDICAMENTOS DO ESTADO DA PARAÍBA, para o período de 01 
de setembro de 2022 a 30 de 31 de agosto de 2023;b) Autorização para discutir, negociar, aprovar 
Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho com os referidos sindicatos patronais; c) Autorização 
para possível prorrogaçãoda data do término do acordo ou convenção; d) Entabular Comissão 
Intersindical de Conciliação Prévia, conforme lei n.º 9.958/2000; e) Autorizar ao Sindiprovendas, 
se necessário, formular junto ao TRT – 13ª Região/PB, processo de Dissídio Coletivo de Trabalho, 
com ou sem greve; f) Discutir e estabelecer Taxa de Contribuição Assistencial a ser cobrada por 
ocasião da campanha salarial. João Pessoa-PB, 15 de fevereiro de 2022–João Gilberto da Silva 
Coêlho- Presidente.

ERRATA
O Armazém Paraíba informa, que no tabloide PROMOÇÃO DE VERÃO 6, válido de 14 a 

20/02/2022, a marca correta da panela eletrica pe-28 - 025772 é MONDIAL.

GESSNER CAETANO FILHO , CPF:081.004.074-36, REQUEREU A SEMAPA - SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA 
UMA REGULARIZAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR SITUADO NO LOTE 
05, QUADRA10, LOTEAMENTO JARDIM JERICÓ EM CABEDELO PB.

GREMPEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ 30.257.479/0001-07 TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUI-
CULTURA DE CABEDELO, À LICENÇA DE OPERAÇÃO, DE UM IMÓVEL RSIDENCIAL MULTI-
FAMILIAR SITUADO NA RUA CLÓVIS DE HOLANDA CALADO, QUADRA 05, LOTE 16A-1, BELA 
VISTA 2 CABEDELO PB

ACADEMIA CROSS XXI JAMPA LTDA, PORTADORA DO CNPJ SOB Nº 44.298.954/00001-06,  
TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OPERAÇÃO DA SEMAPA 
– SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, PARA ATIVIDADE 
DE CONDICIONAMENTO FÍSICO, E DANÇA, SITUADA A RUA MAURILO ALENCARCAVALCANTE, 
820, GALPÃO B, JARDIM AMERICA, CEP 58102-552.

A empresa SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES LTDA,CNPJ: 35.485.093/0001-76, torna público que reque-
reu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LO – Licença 
de Operação, da construção de uma unidade comercial, para uso de armazenamento de produtos 
alimentícios em silos metálicos, situada na Rodovia BR 230, Km 4,8. Jardim Camboinha, Cabedelo/
PB - CEP: 58.103-692. (Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

A empresa SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS,CNPJ: 08.811.226/0026-32, 
torna público que requereu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo a LO – Licença de Operação, para funcionamento de sua unidade comercial, para arma-
zenamento de produtos alimentícios em silos metálicos, situadana Rodovia BR 230, Km 4,8. Jardim 
Camboinha, Cabedelo/PB - CEP: 58.103-692. (Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

G. NOBREGA – INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJsob nº 
18.375.805/0001-85,torna público que requereuda SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de 
CondeaLICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI, para construção de imóvel residencialmultifamiliar, loca-
lizado na RuaProjetada, s/n, Quadra J-19, Lote 02, do Loteamento denominado Cidade Balneário 
Novo Mundo– Conde/PB. CEP 58.322-000. (Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

DANIEL LOPES IMPERIANO, CNPJ: 058.948.474-51, torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação para 
Construção de Residência Unifamiliar, situadoao Condomínio Alamoana, Quadra 05, Lote 061, 
Amazônia Park– Cabedelo/PB.

A DROGARIA DROGAVISTA LTDA 00.958.548/0034-07, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A 
SEMAM- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,A LICENÇA DE OPREACAO PARA ATIVIDADE DE 
FARMÁCIA, SITUADA NA RUA MAJOR CIRAULO,656, MANAIRA - JOÃO PESSOA PARAÍBA.

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de fevereiro de 2022 Publicidades
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