
Rodovia liga as cidades de Alagoa Grande, Areia e Remígio e obra irá beneficiar mais de 70 mil moradores do Brejo, contribuindo para o desenvolvimento da região. Página 7

Presidentes do Brasil e da Rússia discutem intercâmbio militar. Após o encontro, 
brasileiro embarcou para Hungria, onde fará visita ao primeiro-ministro. Página 15

Pavimentação da PB-079 deve ser concluída em julho

Bolsonaro e Putin

Número de mortos passa de 90 em Petrópolis

PB e Ministério 
da Justiça 
firmam acordo 
de cooperação

Só este ano, mais 
de cem cidades 
registraram óbito 
por Covid-19

Abertura de 
pequenos 
negócios cresceu 
43% na Paraíba

Cerca de  24 horas após o temporal 
que atingiu a cidade fluminense, 

autoridades registravam 94 mortes em 
meio a lama, destruição e caos. Uma das 

piores tragédias que o país já viu.
Página 4

Convênio vai possibi-
litar, por exemplo, a rea-
lização conjunta de ações 
envolvendo Força Tarefa. 

Página 4

Entre 1º de janeiro e 14 
de fevereiro, 233 pessoas 
morreram em decorrên-
cia da doença na Paraíba. 

Página 6

De acordo com o Se-
brae, 47 mil empresas 
surgiram no ano passado. 
Em 2020, foram 33 mil. 

Página 17

Sousa vence de virada
Em jogo emocionante, o Dinossauro 
crava 3 a 2 contra o Sampaio Corrêa.

Página 4

Livro de terror 
Campinense, Christiano Aguiar fala 
sobre sua nova obra, Gótico nordestino.

Página 9

n “O jornalismo paraibano 
sofreu três irreparáveis perdas 
com as mortes de Jaldete Soares, 
Cícero Dias e Chico Maria”. 

José Mário da Silva
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n “Tive raiva de Monteiro 
Lobato por um tempo por ter 
falado contra a exposição da 
artista Anita Malfatti”. 

Sandra Raquew Azevêdo
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Mais de um milhão ainda não 
tomaram a dose de reforço 

aLERTa

Levantamento mostra que somente 15 municípios concentram mais da metade das vacinas em atraso. Página 5
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

549.189

27.812.210

413.483.457

9.989

640.868

5.826.463
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

7.664.702

381.219.456

10.436.627.754

397.673

24.516.591

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

RECUPERADOS

Paraíba com toda 
força na luta livre
 Rayssa Alves e Pedro 

Henrique integram a comitiva 
de atletas brasileiros que irão 
participar do Sul-Americano de 
wrestling, em abril, 
na Argentina.
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Agiu certo e rápido, o governador João Azevêdo (Cidadania), ao 
determinar investigação imediata das ameaças feitas ao presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, deputado Adriano 
Galdino (PSB). Inconcebível que episódios dessa natureza voltem a 
acontecer; uma afronta aos mais caros princípios da convivência em 
sociedade.

Como bem ressaltou João Azevêdo, em sua conta pessoal nas redes 
sociais, as tentativas de intimidação, direcionadas ao representante do 
Poder Legislativo, além de significarem uma ofensa intolerável à vida de 
um cidadão, materializam um desrespeito inadmissível à democracia. 
Coação e Estado Democrático de Direito não se compatibilizam, jamais.

O parlamento é uma arena apenas no sentido de local privilegiado 
para o debate de ideias que, se aprovadas pela maioria dos 
representantes do povo, irão se consubstanciar em leis que têm, como 
propósito maior, favorecer a comunidade, de maneira geral. A boa regra 
democrática dita que, aprovado o projeto, a aceitação virá por ditame 
constitucional.

Reagir, na intenção de constranger um defensor de ideias 
contrárias, no âmbito de uma casa legislativa, indo até o extremo de 
pretender intentar contra a vida do opositor e de seus familiares, é 
um comportamento que colide frontal e brutalmente com a harmonia 
e a independência que regem o relacionamento entre os Poderes da 
República, em qualquer esfera.

A Paraíba já sabe que pessoas tentam contaminar ou politizar, 
de maneira negativa, as negociações sobre salários, promoções e 
previdência social, envolvendo o Governo do Estado e associações 
representativas das forças de segurança pública. Galdino dirige os 
trabalhos à luz da Constituição, daí a ojeriza que a ele têm os guardiões 
das trevas ditatoriais.

Os que tentam amedrontar o presidente da Assembleia Legislativa 
devem ser desmascarados e punidos conforme a lei. Esta onda de 
intolerância que se tenta arremessar contra as fortificações democráticas, 
não pode passar. É chegada a hora da Paraíba e o Brasil darem um basta 
à violência, e iniciarem a construção de um tempo de paz, justiça e 
prosperidade para todos.

Artigo

Resposta imediata
Editorial

Rui leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Os excedentes universitários (II)
O acampamento, inicialmente insta-

lado em frente à residência do reitor, foi 
transferido para as imediações do pré-
dio da Reitoria, que funcionava onde 
hoje se localiza a sede da Delegacia Re-
gional do Ministério da Previdência, 
na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao 
Parque Solon de Lucena (Lagoa). Soli-
dários com a posição dos filhos, muitos 
pais resolveram permanecer, também, 
no acampamento. O local passou a ser 
palco de discursos inflamados e visitas 
de personalidades do mundo político e 
de lideranças da sociedade civil orga-
nizada que vinham trazer apoio à luta 
dos estudantes.

No dia oito, foram surpreendidos 
com a visita do governador João Agri-
pino que encerrara mais cedo seu ex-
pediente no Palácio da Redenção para 
ir pessoalmente hipotecar seu apoio ao 
movimento dos estudantes. Na opor-
tunidade, usou da palavra e afirmou: 
Agradeço a vocês a colaboração com o 
governo por não perturbarem a ordem 
pública. Eu considero perfeitamente le-
gítimo o pleito de vocês, no sentido de 
conhecer as notas, não só dos que são 
aprovados, como todos os que foram 
classificados. O pior que pode acontecer 
a um país é não haver condições para 
estudar, porque o povo fica sem instru-
ção. O fato é que a solidariedade do go-
vernante da Paraíba foi fundamental 
para que a coordenação do vestibular 
decidisse liberar as notas que vinha re-
cusando em fazê-lo. 

Na manhã do dia cinco de março, 
realizaram um comício no local do 
acampamento em que se destacaram 
os discursos de lideranças estudan-
tis como: Carlos Bezerril, da Faculda-
de de Medicina da UFPB, Hélcio Lima, 
da União Estadual dos Estudantes da 
Paraíba, Rubens Pinto Lira, do Diretó-
rio Acadêmico da Faculdade de Direi-
to, os excedentes Pedro de Carvalho e 

Paulo Roberto Miranda e o presidente 
em exercício do DCE, Francisco Barre-
to, que, no seu pronunciamento, denun-
ciou: O problema do excedente é tam-
bém um problema do povo e quanto à 
estrutura da atual política educacional 
de limitação de vagas nas universida-
des públicas há um processo vigente de 
elitização do ensino no país

Em reunião realizada no dia nove de 
março, com as presenças do governa-
dor, do vice-reitor da UFPB, professor 
Serafim Martinez, e de Francisco Bar-
reto representando o DCE, chegaram à 
definição da criação da faculdade em 
Campina e todos os excedentes desse 
curso estavam, então, autorizados a se 
matricularem, o que motivou um co-
mício de encerramento logo após a reu-
nião, onde os estudantes manifestaram 
a satisfação com os resultados da luta e 
agradeceram às autoridades que se en-
volveram no enfrentamento da ques-
tão, encerrando assim o acampamento 
localizado na Avenida Getúlio  Vargas.

Fui magro a vida quase inteira. A mi-
nha média de peso até perto dos cinquen-
ta anos, não passava dos sessenta quilos. 
Nunca pratiquei esportes e minhas cami-
nhadas são feitas, bem aboletado na cadei-
ra de um veículo. Vida sedentária e ausên-
cia de exercício tinham que me levar a um 
excesso de peso, principalmente por falta, 
também, de uma dieta responsável. Mas 
tudo isso é possível corrigir, desde que haja 
disposição para tanto.

Ao amanhecer do dia, acordo com uma 
imensa vontade de fazer uma caminhada. 
A praia está próxima e suas areias, convi-
dativas. Espero um pouco e essa vontade 
passa. Longe da praia, minha dificulda-
de é para calçar o tênis. Às vezes eu con-
sigo e me misturo entre os caminhantes. 
Descobri que andar engorda. Quase todo 
mundo que caminha é barrigudo...Termi-
no perdendo o entusiasmo.

Nos anos sessenta ganhou muito pres-
tígio o jogging, sistema inventado pelo dr. 
Kenneth Cooper. Por esse método, você 
marcha mais rápido que a caminhada e 
mais lento que a corrida. Quem consegue 
esse equilíbrio e o pratica todos os dias, 
tende a emagrecer pelo menos vinte e cin-
co vezes mais do que os não praticantes - 
é o que dizem os estudos, quase sempre 
de revistas científicas inglesas que a gente 
nunca ouviu falar.

Mas segundo os estudiosos do assun-
to, não precisa ir à praia ou utilizar as 
avenidas isoladas para a prática esporti-
va por determinado período da manhã. 
Se todos os dias, você circula o períme-
tro do seu bairro, esse exercício serve até 
para prevenir o diabetes. Precisa, apenas, 
escolher uma hora certa. Por exemplo, 
se a caminhada de trinta minutos é feita 
após o jantar, há o indicativo de perda de 
peso duas vezes maior, com redução do 
açúcar e da gordura corporais. Caminhar 
na área coberta do seu prédio, nem pen-
sar! Ao ar livre, se emagrece muito mais 
do que em ambientes fechados. Esqueça, 
portanto, a esteira e calce o tênis. Procu-
re a calçadinha da beira-mar ou do rio, 
escolha um alvo como meta, e parta em 

busca de um corpo mais esbelto.
Depois de aprender todas essas lições 

resolvi me arriscar. Fui pela primeira vez 
este ano à beira do mar e comecei uma ca-
minhada vagarosa. Ao dar os primeiros 
passos encontrei o conselheiro Fernando 
Catão, caminhante já experimentado e de 
agradável papo. Ele fez meia volta e fomos 
na mesma direção. Começamos a revisar 
os assuntos da atualidade, desde os pre-
sídios maranhenses à sucessão estadual. 
Fora da política, mas por dentro do assun-
to melhor que ninguém, por ser um expec-
tador privilegiado, me arrastou e obrigou, 
sem que eu notasse, a manter seu ritmo de 
atleta das calçadas do Parque da Criança. 
Não há coisa melhor para esquecer o can-
saço do que uma conversa animada...

Já ia perto de Areia Dourada e avistan-
do a zona rural de Cabedelo - Areia Ver-
melha, quando encontrei dois filhos meus 
e suspirei aliviado. Era a oportunidade de 
voltar na direção do ponto de partida. Foi 
nessa ocasião que constatei como eu estava 
longe de casa... Dei uns mergulhos, sentei-
me ainda umas três vezes durante o per-
curso e alquebrado pelo esforço sob o sol 
do meio-dia, enfim cheguei.

Desde ontem estou andando como um 
pinguim. Duas bolhas enormes na sola do 
pé me negam um deslocamento equilibra-
do. Encerrei, antes de começar, a minha ati-
vidade de atleta.

O atleta

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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O governador João Aze-
vêdo prestigiou ontem em 
Brasília, a cerimônia de pos-
se da nova direção do Tri-
bunal Superior do Trabalho 
(TST), ocasião em que foram 
investidos no cargos de pre-
sidente da Corte e do Con-
selho Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT), o ministro 
Emmanoel Pereira; como vi-
ce-presidente a ministra Dora 
Maria da Costa; além do mi-
nistro Caputo Bastos, desig-
nado para a Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho.

O chefe do Executivo es-
tadual felicitou os empossa-
dos e desejou sucesso na nova 
missão que os ministros pas-
sam a ocupar. “Nós sabemos 
da fundamental importân-
cia da Justiça do Trabalho na 
defesa da garantia dos direi-
tos da população, desempe-
nhando uma justiça social e 
inclusiva diante da realidade 
e dos desafios que enfrenta-
mos no país”, pontuou. 

Em seu pronunciamento 
de posse, o presidente do TST, 
ministro Emmanoel Perei-
ra, defendeu o fortalecimen-
to das atribuições da Justiça 
do Trabalho a fim de aten-
der a mais setores do mun-
do do trabalho e a defesa dos 
direitos trabalhistas das mi-
norias, “às quais permane-
cem em condições desvanta-
josas” e afirmou, ainda, que 
atuará no sentido de estabe-
lecer pontes e diálogos visan-
do à formação de consensos.

Emmanoel Pereira
Nascido em Natal (RN) 

e bacharel em Direito pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), 
Emmanoel Pereira é ministro 

do TST, em vaga destinada à 
advocacia, desde 30/12/2002. 
Foi conselheiro do Conselho 
Nacional de Justiça, como re-
presentante do tribunal, e 
corregedor nacional de Justi-
ça substituto (2019-2021).

Atuou como vice-diretor 
e professor da Escola Nacio-
nal de Formação e Aperfei-
çoamento de Magistrados do 
Trabalho (Enamat). Foi vice
-presidente do TST e do CSJT 
no biênio 2016-2018. Atual-
mente, compõe o Tribunal 
Pleno, o Órgão Especial, a Se-
ção Especializada em Dissí-
dios Coletivos e o Conselho 
da Ordem do Mérito Judi-
ciário do Trabalho. No CNJ, 
presidiu as Comissões Per-
manentes de Eficiência Ope-
racional e Gestão de Pessoas 
e de Solução Adequada de 
Conflitos e integrou as Co-
missões Permanentes de Co-
municação do Poder Judiciá-
rio e de Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social. 

 
Dora Maria da Costa 
Foi empossada como mi-

nistra do Tribunal Superior 
do Trabalho, em vaga des-
tinada à magistratura, em 
17/5/2007. Dora Maria da 
Costa nasceu em Dores do 
Indaiá (MG), formou-se em 
Direito pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de Minas 
Gerais e especializou-se em 
Direito e Processo do Traba-
lho pela Universidade Fede-
ral de Goiás. 

Ingressou na Justiça do 
Trabalho da 3ª Região (Mi-
nas Gerais), por concurso 
público, como auxiliar judi-
ciária, sendo promovida a 
técnica judiciária. Em 1987, 
ingressou na magistratu-
ra como juíza do Trabalho 
substituta do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 10ª Re-
gião (DF/TO) e, em 2002, foi 
promovida a juíza do TRT da 
18ª Região (GO) – órgão que 
presidiu no biênio 2005/2007. 
Atualmente, integra a Oita-
va Turma do TST e é a dire-
tora da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamen-
to de Magistrados do Traba-
lho (Enamat).

 Caputo Bastos
Guilherme Augusto 

Caputo Bastos é ministro do 
TST desde 4/10/2007. Nas-
cido em Juiz de Fora (MG), 
bacharelou-se em Ciências 
Econômicas pelo Centro de 
Ensino Unificado de Brasília 
(Ceub) e em Direito pela Uni-
versidade de Brasília (UnB). É 
pós-graduado em Direito do 
Trabalho pelo Ceub e em Di-
reito Material e Processual do 
Trabalho pela Universidade 
de León, na Espanha. Iniciou 
a carreira no serviço público 
como servidor concursado do 
Tribunal Federal de Recur-
sos (1976) e ingressou na ma-
gistratura como juiz do Tra-
balho substituto do TRT da 
10ª Região (DF) em 1989. Foi 
promovido a juiz presiden-
te da 2ª Junta de Conciliação 
e Julgamento (atual Vara do 
Trabalho) de Dourados (MS), 
em 1991, e a juiz do TRT da 
23ª Região (MT), em 1992. 
Integra a Quarta Turma do 
TST e é presidente da Aca-
demia Nacional de Direito 
Desportivo.

Governador da Paraíba destacou importância da Justiça do Trabalho

João Azevêdo prestigia 
nova diretoria do TST

cerimônia de posse

Fachin assumirá 
o TsE no dia 22 

adriano Galdino só acEiTa  
sEr candidaTo a vicE sE For  
coordEnador da campanha  

“parTido é um  
mal nEcEssário” 

Esta semana, a coluna registrou 
que o Republicanos ganhou mais mus-
culatura política com o anúncio de 
novos filiados à legenda, entre os 
quais o deputado federal Wilson Fi-

lho, e o presidente da ALPB, deputa-
do estadual Adriano Galdi-
no (foto), o que turbinou as 

chances do partido de ter 
mais poder para partici-

par das tratativas para a 
formação da chapa majoritária a ser encabeçada pelo go-
vernador João Azevêdo – há que se dizer que o presiden-
te estadual do Republicanos, deputado Hugo Motta, já de-
clarou que a legenda apoiará a reeleição do governador, 
independentemente das alianças que, por ventura, sejam 
construídas pela executiva nacional. Nos bastidores, fala-
se que o ‘passe’ do deputado Adriano Galdino valorizou-se 
após o anúncio de sua filiação ao Republicanos, o que, em 
tese, aumentou a possibilidade de ele ser o indicado ao car-
go de vice-governador na chapa. “Qual o paraibano que 
não gostaria de fazer parte da chapa do governador?”, in-
dagou ele, em entrevista a uma emissora de rádio, ratifi-
cando que aceitaria a missão, mas com um condicionan-
te: ser o coordenador da campanha. “Eu precisaria estar 
na coordenação política. Acho que posso agregar muito à 
chapa. Só vou [ser candidato a vice] se for para a coorde-
nação política, para fazer esse trabalho de conversar com 
todos os políticos, em todos os municípios”, disse.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

rEpublicanos Faz movimEnTo para Fi-
liar mais Três dEpuTados EsTaduais  

Foco Também para ElEGEr o irmão 

sobrE ‘calda’ E ‘sobrEvivência’ políTica 

“poliTicaGEm para EnGanar a Tropa” 

Adriano Galdino não esconde que, além de sua reelei-
ção – se não for disputar outro cargo –, tem uma meta 
da qual não abre mão: ajudar a eleger o irmão, Murilo 
Galdino, para a Câmara Federal. Aliás, esse foco foi 
um dos motivos que o fizeram declarar apoio a Efraim 
Filho (União Brasil) ao Senado – o deputado federal 
cederá redutos eleitorais onde é votado para Murilo. 
“Eu quis fazer essa parceria com Aguinaldo Ribeiro, 
mas ele não se interessou”, revelou.    

Neste período pré-eleitoral, há duas palavras que estão 
constantemente na mesma frase, quando o assunto 
são as eleições de outubro: ‘calda’ e ‘sobrevivência’. A 
primeira diz respeito à presença de candidatos compe-
titivos – com densidade eleitoral – que deem ‘calda’ aos 
partidos para eleger o maior número de postulantes 
aos cargos de deputado federal e estadual. Depende 
da tal ‘calda’ a ‘sobrevivência’ política de muitos, so-
bretudo daqueles que tentam a reeleição. O fim das 
coligações trouxe novos desafios aos políticos.   

Vítima de ameaças de morte nas redes sociais, Adria-
no Galdino decidiu fazer boletim de ocorrência na 
polícia. “Vou prestar queixa”, confirmou. Galdino dis-
se que as ameaças começaram após ele não aceitar 
emenda do deputado Cabo Gilberto ao projeto de lei 
do governo que trouxe melhorias para os policiais do 
Estado. “Deputados não têm prerrogativa de apresen-
tar emendas que aumentem despesas. Esse deputado 
quis fazer politicagem para enganar a tropa”.  

O pastor Sérgio Quei-
roz, que anda em tratati-
vas com partidos – entre 
os quais PSDB, PTB e 
Patriota – para tentar 
viabilizar sua candida-
tura ao Senado, preferia 
disputar a eleição de 
maneira avulsa, sem a 
interferência de legen-
das partidárias – “Para 
mim, partido é um mal 
necessário”, avalia. Po-
rém, a legislação elei-
toral brasileira proíbe 
a candidatura avulsa, 
mesmo que o postulan-
te esteja filiado a um 
partido político. E até 
isso ainda falta para o 
pastor.  

O ministro Luís Roberto 
Barroso, presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), é quem está em 
evidência neste momento 
pré-eleitoral em que a  Cor-
te dá encaminhamentos às 
demandas das eleições 
de outubro. Mas, a partir 
do dia 22 deste mês, na 
próxima terça-feira, quem 
assumirá a presidência é 
o ministro Edson Fachin. 
Em entrevista ao Estadão, 
ele afirmou que a “Justi-
ça Eleitoral já pode estar 
sob ataque de hackers” 
neste momento. 58% dos 
ciberataques no país parte 
de território russo, disse o 
ministro.   

O Republicanos na Paraíba pretende construir uma 
‘cauda’ partidária para ampliar sua bancada na 
Câmara dos Deputados e na ALPB. Após o anúncio 
da filiação de Adriano Galdino e Wilson Santiago, 
a legenda espera atrair também Wilson Filho, e faz 
tratativas para trazer outros deputados estaduais, 
entre os quais Junior Araújo, que está no Avante, 
partido que era comandado por Galdino, e Raniery 
Paulino – este último já admitiu que poderá deixar 
o MDB. 

das pelo Consepe estavam em 
pauta desde o início do ano, 
viabilizando a melhor forma 
de retornar às aulas da insti-
tuição, garantindo segurança 
aos envolvidos. Apesar disso, o 
reitor Valdiney Gouveia acre-
dita que essa decisão não era 
necessária no momento. “Nós, 
professores, fomos uma das 
categorias profissionais que 
primeiro foi vacinada, além de 
termos obtido vacinas para os 
técnicos-administrativos, ser-
vidores terceirizados e estu-
dantes, tendo a alegação de 
que voltaríamos presencial-
mente”, disse.

Em contrapartida, o pre-
sidente do Sindicato dos Pro-
fessores da UFPB (Adufpb), 
Fernando Cunha, destacou 
a importância da decisão do 
Consepe, que foi sensível às 
demandas da instituição como 
um todo. As atividades retor-
narão no dia 21 de fevereiro 
de forma remota e híbrida – 
quando há necessidade de ati-
vidades específicas serem de 
forma presencial, seja o está-
gio supervisionado, interna-
to ou outras demandas, que 
acontecem necessariamente 
ou não dentro da UFPB.

“A preocupação do mo-
mento em que a gente está pas-
sando [é em relação ao] au-

mento do número de casos, do 
número de mortes, da trans-
missibilidade que existe no 
cotidiano. São diversas famí-
lias, muitos professores, temos 
administrativos já em idades 
avançadas, então foi sensível 
essa preocupação e deu um 
prazo maior para acompanhar 
a situação epidemiológica da 
pandemia”, explicou Cunha.

Segundo Ruan Navarro, 
coordenador do Diretório Cen-
tral dos Estudantes (DCE) da 
UFPB, o retorno das aulas pre-
senciais com o alto índice de 
casos da Covid-19 era uma 
preocupação e os estudantes 
aguardavam a possibilidade 
de evitar certas aglomerações 
na universidade, podendo re-
tomar às aulas presenciais de 
forma gradual e com biosse-
gurança.

A reunião do Consuni que 
vai definir a cobrança do pas-
saporte vacinal ainda não tem 
data. Segundo Navarro, essa 
questão é outro ponto que 
os discentes têm enfatizado. 
Além disso, o coordenador do 
DCE afirma que o diretório se 
une a essa parcela significativa 
do movimento estudantil para 
reforçar a necessidade de tes-
tes de diagnóstico da Covid-19 
na UFPB assim que as aulas 
presenciais retornarem.
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Retorno presencial será dia 21 de março

O Conselho Superior de 
Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Consepe) da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) apro-
vou o retorno das aulas pre-
senciais de forma gradual e 
segura a partir do dia 21 de 
março, com o início do se-
mestre em 21 de fevereiro de 
forma híbrida. A reunião ex-
traordinária, presidida pelo 
reitor da instituição, Valdiney 
Gouveia, aconteceu ontem e 
contou com a presença de re-

presentantes dos docentes e 
discentes da instituição. A de-
cisão foi aprovada com 27 vo-
tos favoráveis, oito contrários 
e três abstenções.

Na reunião, o Consepe 
também determinou a obriga-
toriedade da comprovação da 
vacinação contra a Covid-19 
através do passaporte da va-
cina. O processo será encami-
nhado ao Conselho Universi-
tário (Consuni) para avaliação 
e deliberação em relação aos 
procedimentos administra-
tivos.

As determinações aprova-
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Ao menos 94 pessoas 
morreram, entre elas oito 
crianças, em Petrópolis, 
na Região Serrana do Rio, 
após deslizamentos e ala-
gamentos causados pelas 
fortes chuvas que atingi-
ram a cidade na tarde de 
terça-feira, 15; 377 pessoas 
estão desabrigadas. Vários 
pontos do Centro estão blo-
queados e as aulas da rede 
pública foram suspensas. 
A prefeitura orienta que 
os moradores evitem sair 
de casa e é prevista chuva 
de fraca ou moderada in-
tensidade.

Segundo o órgão, foram 
contabilizados 229 ocor-
rências, das quais 189 são 
por deslizamentos. Mais de 
180 militares trabalham no 
atendimento à população. 
Equipes especializadas em 
busca e salvamento foram 
enviadas para reforçar o so-
corro, com apoio de viaturas 
do tipo 4x4 e botes. Oito am-
bulâncias extras foram em-
penhadas para atender a re-

gião e outras 10 viaturas do 
Corpo de Bombeiros do Es-
tado foram enviadas para a 
cidade na madrugada.

No local  con hecido 
como Morro da Oficina, 
no Alto da Serra, a Defe-
sa Civil estima que 80 ca-
sas tenham sido afetadas. 
Em outras regiões, como 
24 de Maio, Caxambu, Sar-
gento Boening, Moinho 
Preto, Vila Felipe, Vila Mi-
litar e nas ruas Uruguai, 
Whashington Luiz e Coro-
nel Veiga também haviam 
registros de ocorrências. 
Foram mobilizados agen-
tes de diversas secretarias, 
como de Obras, Serviço, Se-
gurança e Ordem Pública, 
Saúde, Educação, além da 
Companhia Municipal do 
Desenvolvimento de Petró-
polis e CPTrans para aten-
der a população.

Até a última atualização 
da Defesa Civil, 184 pes-
soas estavam recebendo 
suporte da prefeitura nos 
pontos de apoio, que foram 
abertos no Centro, São Se-
bastião, Vila Felipe, Alto In-

dependência, Bingen, Dr. 
Thouzete e Chácara Flora. 
”Orientamos a população 
que ao sinal de qualquer 
instabilidade nas áreas em 
que residem, que procure o 
ponto de apoio e nos acio-
nem”, destacou o secretário 
de Defesa Civil, o tenente-
coronel Gil Kempers. Em 
caso de emergência, a De-
fesa Civil orienta ligar 199.

Em uma hora choveu 113 
milímetros em Petrópolis - e 
em seis horas, a chuva atin-
giu 175 milímetros, o equi-
valente a um mês inteiro. 
Além de dezenas de pontos 
de alagamento, o temporal 
arrastou carros e causou a 
queda de barreiras.

A Rodovia Rio-Petrópo-
lis foi parcialmente inter-
ditada na altura do km 82, 
nas imediações do termi-
nal rodoviário do Bingen, 
devido à queda de uma 
barreira. A prefeitura in-
formou ainda ter decreta-
do estado de calamidade 
pública em virtude das for-
tes chuvas que afetaram a 
cidade. 

Após duas partidas sem 
vitória, o Sousa venceu, de 
virada, o Sampaio Corrêa 
por  3 a 2, ontem, à noite, 
no Estádio Marizão, pela 
sequência da quinta roda-
da da Copa do Nordeste. 
Iranilson, Juninho e Doda 
marcaram os gols da vitó-
ria do “Dinossauro”, Eron 
e Pedro marcaram para o 
Sampaio. Com o resultado,  
o alviverde deixou a lanter-
na do grupo B e aumentou 
as chances de classificação 
à próxima fase do torneio 
regional. A “Bolívia Queri-
da” se manteve na 4ª posi-
ção do grupo A.

O Sousa se aproveitou 
do fator casa e do apoio 
da torcida para pressionar 
o Sampaio Corrêa e criar 
as melhores oportunida-
des no primeiro tempo, 
mas a boa atuação do go-

A Câmara aprovou, on-
tem, o projeto de lei que de-
termina que conste de ime-
diato no banco de dados 
mantido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
informações sobre a con-
cessão de medidas prote-
tivas da Lei Maria da Pe-
nha, decretadas pelo juiz a 
favor de mulheres vítimas 
de violência. A matéria vai 
à sanção presidencial.

O Plenário da Câmara 
votou o substitutivo apre-
sentado pela senadora Da-
niella Ribeiro (PP-PB). A 
relatora na Câmara, depu-
tada Greyce Elias (Avan-
te-MG), votou favorável às 
alterações propostas. Entre 

elas, que as medidas prote-
tivas de urgência, após sua 
concessão, imediatamente 
sejam registradas em ban-
co de dados mantido e re-
gulamentado pelo Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ), garantido o acesso 
instantâneo do Ministério 
Público, da Defensoria Pú-
blica e dos órgãos de segu-
rança pública e assistência 
social, com vistas à fiscali-
zação e à efetividade das 
medidas protetivas. O tex-
to do Senado também pre-
vê que a mudança na Lei 
Maria da Penha passe a vi-
gorar após 90 dias de sua 
publicação.

A autora do PL, depu-
tada Flávia Morais (PDT-
GO), sustentou em sua 
justificativa que o proje-
to dará mais celeridade no 

atendimento às vítimas de 
violência, pois “possibili-
ta que policiais tenham o 
acesso imediato às medi-
das protetivas concedi-
das pelos juízes, possi-
bilita a adoção de ações 
especializadas quando do 
atendimento à vítima de 
violência”.

Entre as medidas pro-
tetivas listadas pela Lei 
Maria da Penha, estão a 
suspensão da posse ou res-
trição do porte de armas; 
o afastamento do agres-
sor do lar, domicílio ou lo-
cal de convivência com a 
ofendida; a proibição de 
aproximação da ofendida e 
de seus familiares; o paga-
mento de pensão provisó-
ria; e o comparecimento do 
agressor a programas de 
recuperação e reeducação.

Câmara Federal aprova registro 
imediato de medidas protetivas

Temporal deixa ao menos 94 mortos e 377 desabrigados

O governo deve lançar 
um programa de crédito 
de R$ 100 bilhões na próxi-
ma semana destinado a pe-
quenas e médias empresas. 
De acordo com o presiden-
te da Associação Brasilei-
ra de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), Paulo Solmucci, 
a informação foi repassada 
pelo ministro da Economia, 

Paulo Guedes, em almoço 
ontem, com representantes 
da União Nacional de Enti-
dades do Comércio e Servi-
ços (UNECS).

A ideia é que sejam bene-
ficiados de microempreen-
dedores individuais (MEIs) 
a empresas de médio por-
te. O limite para enquadra-
mento no programa será 
um faturamento de R$ 300 
milhões por ano. “Gosta-
mos muito da notícia, es-

pecialmente por ter data 
definida. Vai ampliar o cré-
dito total e também tratar as 
questões da inadimplência”, 
afirmou.

Segundo Solmucci, o mi-
nistro pediu à equipe que 
busque uma solução para a 
questão da inadimplência 
do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Por-
te (Pronampe), que aumen-
tou com a alta de juros.
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Acordo possibilitará a realização de trabalhos e ações conjuntas na área de Segurança, sob coordenação da PF

O estado da Paraíba e o 
Ministério da Justiça assi-
naram, ontem, um Acor-
do de Cooperação Técnica 
de Segurança. A reunião 
ocorreu em Brasília com a 
participação do secretário 
de Segurança Pública e da 
Defesa Social da Paraíba, 
Jean Nunes, do secretário 
de Segurança Penitenciá-
ria da Paraíba, Sérgio Fon-
seca e do secretário exe-
cutivo de representação, 
Adauto Fernandes. 

O acordo vai possibi-
litar a realização de tra-
balhos e ações conjuntas 
com estados onde já existe 
a Força-Tarefa implemen-
tada, segundo explicou o 
secretário Jean Nunes. “As 
ações concretas são a for-
malização da Força-Tarefa 
por meio da coordenação 
da Polícia Federal e a pos-
sibilidade de realização de 
trabalhos e ações conjuntas 
com estados onde já existe 
a Força-Tarefa implemen-
tada, além das ações de in-
teligência que serão defi-
nidas nos planos de ação”, 
explicou.

O secretário executivo 
de representação destacou 
a parceria que o Governo 
da Paraíba tem com o Mi-
nistério da Justiça. “Hoje 
boa parte do corpo técnico 
do MJ são servidores esta-
duais paraibanos. A Paraí-
ba dá uma grande contri-
buição para o Brasil, seja 
na força nacional, Seop, 
Senaps, Depen, diversos 
setores do Ministério da 
Justiça”,  concluiu Adauto 
Fernandes. 

Segundo o deputado 
federal Hugo Motta (Re-
publicanos), que interme-
diou o encontro, a ideia é 
trabalhar de maneira sin-
cronizada para combater 
o crime organizado. “Tra-
rá para o nosso estado mais 
medidas para combater o 
crime organizado. Os pa-
raibanos estão precisando 
de segurança e estávamos 
trabalhando fortemente 
para viabilizar esse acor-
do. Por meio do nosso tra-
balho, de podermos con-
vergir nas grandes causas 
de interesse da população, 
é que trabalhamos forte-
mente junto ao Governo 
Federal para viabilizar 
esse acordo”, enfatizou.

PB e Governo Federal firmam parceria 
Cooperação TéCniCa de Segurança

lei Maria da penha
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de virada

Sousa vence Sampaio Corrêa por 3 a 2
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leiro Luiz Daniel contri-
buiu para o empate sem 
gols, na primeira etapa. O 
goleiro Ricardo salvou o 
Sousa na única chance do 
tricolor, criada por Soares 
antes do fim do primeiro 
tempo.

Nos primeiros minu-
tos da segunda etapa, o 
zagueiro Jefferson, do 
Sousa, ficou desacorda-

do após choque na cabe-
ça em dividida de bola 
com o atacante Soares. 
O jogo foi interrompido, 
mas logo na retomada, 
aos sete minutos, Eron 
aproveitou o cruzamen-
to de Van para marcar e 
abrir o placar. Não de-
morou para o Sousa dar 
a resposta à altura. Aos 
onze minutos, Iranilson 

empatou de cabeça após 
cobrança de escanteio de 
Esquerdinha, dois minu-
tos depois, Juninho se an-
tecipou à zaga do trico-
lor para virar a partida, 
após passe de André Vi-
tor. Doda de cabeça mar-
cou o terceiro do Sousa, 
aos 26 minutos. Pedro ain-
da diminuiu aos 33 minu-
tos, mas não evitou a der-
rota dos maranhenses. 

A vitória tirou o Sousa 
da lanterna do Grupo B e 
de quebra colocou o clube 
no G4 da tabela de classi-
ficação. O próximo com-
promisso do Dinossauro 
pela competição acontece 
neste sábado (19), contra 
o Campinense, em Cam-
pina Grande. Já o Sam-
paio Corrêa se manteve 
na 4ª posição do grupo 
A. Na 6ª rodada, o trico-
lor vai receber o Floresta-
CE, neste domingo (20), 
em São Luís.

Em uma hora, choveu 113mm em Petrópolis; e em seis horas, 175mm, o equivalente a um mês

O Sousa mantém agora a chance de classificação na Copa do Nordeste



A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) calcula que 
1.003.851 pessoas estão atra-
sadas para a dose de reforço 
(DR), tendo apenas 40,32% 
da população elegível com 
a dose de reforço em dia. 
Os dados são do Sistema 
de Informações do Progra-
ma Nacional de Imuniza-
ções (SI-PNI) e mostram a 
realidade do estado em re-
lação à imunidade coletiva. 
Outras 439.639 pessoas ain-
da não compareceram para 
a segunda dose (D2).

O levantamento mostra 
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São 40,32% da população apta a receber a vacina; outros 439.639 pessoas não tomaram a segunda dose

Um milhão sem a dose de reforço
Covid-19 na pb

Vacina
Levantamento aponta 

que 15% cidades 
concentram 558.614  
pessoas com doses 

da vacina em atraso

que 15 municípios concen-
tram 558.614 doses em atra-
so para reforço, o que repre-
senta 55,6% das DR que já 
deveriam ter sido aplicadas 
no estado. 

Os mun ic ípios com 
maior número de pessoas 
com esquema incomple-
to são João Pessoa, com 
200.122; seguido por Cam-
pina Grande, com 123.172; 
Santa Rita, com 41.169; Pa-
tos, com 32.550 e Sousa, com 
23.949. Bayeux, Cajazeiras, 
Cabedelo, Guarabira, Ma-
manguape, Pombal, Sapé, 

Solânea, Queimadas e São 
Bento também integram o 
grupo de municípios com 
maior número de doses de 
reforço atrasadas.

O secretário de Saúde, 
Geraldo Medeiros, destaca 
que os casos graves decor-
rentes da variante predomi-
nante no Brasil, a Ômicron, 
só podem ser prevenidos 
com esquema vacinal com-
pleto, incluindo a dose de 
reforço. 

“Enquanto não alcançar-
mos a imunidade coletiva 
através da vacinação com 

Vacinação 
infantil avança 
na Paraíba

As crianças entre cinco e 
11 anos de idade participa-
ram ontem do primeiro Dia C 
de Vacinação Infantil contra 
a Covid-19 em toda a Paraí-
ba. A ação, promovida pela 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES-PB), foi iniciada pela 
manhã e teve o objetivo de 
ampliar a oferta de vacina, 
oportunizando o acesso do 
imunizante à população com 
essa faixa etária. Até as 17h 
de ontem, 172 municípios in-
formaram um total de 28.414 
doses aplicadas neste Dia C, 
em crianças de 5 a 11 anos. 

Os locais que mais vaci-
naram foram: João Pessoa, 
com  2.947 doses; Campi-
na Grande, com 1.826 doses; 
Sapé, com 1.360 doses; Sou-
sa, com 990 doses; e Alhan-
dra, com 674 doses. A atuali-
zação dos dados pode levar 
alguns dias para serem inse-
ridos no SI-PNI, sistema de 
informação do Programa Na-
cional de Imunizações, pois 
existe um processo de inser-
ção de notificação que não é 
automático.

A mobilização movimen-
tou vários pontos de imuni-
zação, a exemplo do espaço 
disponibilizado no Manga-
beira Shopping, em João Pes-
soa. Nesse local, Girlene Cris-
tina aguardava animada a 
vez da filha, Vivian Gabrielly, 
de seis anos, ser vacinada. Ela 
afirma que esse dia represen-
ta uma vitória para a sua fa-
mília, pois a doença atingiu 
profundamente seus paren-
tes. Por essa razão, foi uma 
das primeiras a chegar com a 
pequena ao local. “Amei tra-
zer minha filha para a vaci-
nação! Ela perdeu o avô por 
causa da Covid e quase per-
dia o pai para a doença. Por 
isso, estamos muito felizes 
com essa oportunidade”, co-
memorou. 

Vivian mostrou orgu-
lhosa seu certificado de “Su-
per Criança”, disponibiliza-
do nos postos pessoenses, 
e afirmou que agora a sua 
família ficará longe da Co-
vid-19. “Gostei muito de ter 
vindo. Senti um pouquinho 
de medo, mas passou rápi-
do e agora estou tranquila”, 
conta.

Apesar da ansiedade an-
tes da vacina, muitas crian-
ças desejavam bastante aque-
le momento, principalmente 

porque queriam ir para a es-
cola em segurança. É o caso 
de Davi Santiago, de nove 
anos, que agora aguarda para 
encontrar os amiguinhos já 
vacinados. “Falei para a mi-
nha avó que estava um pou-
co ansioso, mas ela disse que 
não ia doer muito e eu iria fi-
car protegido. Agora estou fe-
liz demais!”, comentou.

A avó de Davi, Bernadete 
Queiroz, explicou que antes o 
neto estava com dificuldade 
para aceitar ser imunizado. 
Foi necessário toda a família 
intervir para que ele enten-
desse o valor daquele even-
to. “Todos lá em casa são va-
cinados. Agora chegou a vez 
de Davi, já que voltou às aulas 
e todos os alunos devem estar 
imunizados”, conta. 

Imunizar 
as crianças 
é fundamental

O secretário de Saúde 
da Paraíba, Geraldo Medei-
ros, reforçou a importância 
da vacinação das crianças 
e afirmou que, com o cres-
cimento do número de ca-
sos, a preocupação é com a 
vulnerabilidade desse pú-
blico. Ele também defendeu 
que, além das medidas pre-
ventivas divulgadas, a va-
cina é um método seguro e 
cientificamente comprova-
do para proteger contra as 
formas graves e agudas da 
doença, prevenindo, inclusi-
ve complicações como a Sín-
drome Inflamatória Multis-
sistêmica Pediátrica (SIM-P) 
e mortes. 

O secretário destacou a 
necessidade de todos esta-
rem protegidos e, por isso,  
ressaltou a necessidade dos 
adultos receberem a dose de 
reforço, que deve ser tomada 
quatro meses depois de fina-
lizar o esquema principal.

Conforme a SES-PB, até a 
manhã de terça-feira (15) fo-
ram distribuídas 211.575 do-
ses de vacina infantil para os 
223 municípios do Estado. 
Essa quantidade é suficiente 
para a cobertura de 54% da 
população-alvo na Paraíba. 

O órgão calcula que até 
ontem tenham sido aplica-
das 45.275 doses em crian-
ças com idade de cinco a 11 
anos. Isso representa 13,12% 
da população estimada des-
se grupo no Estado. 

Sem agendamento  
Em João Pessoa, não foi 

necessário agendamento e 
a ação ocorreu das 8h às 11h 
nas unidades de saúde; 8h 
às 15h, no Centro Munici-
pal de Imunizações; 8h às 
12h, no Santuário Mãe Ra-
inha, Unipê, Funad e IFPB, 
e das 9h às 22h no Manga-
beira Shopping.

Em Sousa, no Sertão do 
Estado, o Dia C aconteceu 
em todas as unidades de saú-
de o dia inteiro. 

Já em Campina Gran-
de, a imunização foi ofereci-
da através de agendamento, 
com exceção dos estudantes 
que foram vacinados nas es-
colas. A mobilização ocor-
reu pela manhã e à tarde 
no Parque da Criança e Par-
que da Liberdade.A vacina-
ção ocorreu em Unidades de 
Saúde da Família e em esco-
las.  O CER Bodocongó tam-
bém teve um ponto de vaci-
nação à tarde.

n 

Em João Pessoa, 
funcionaram 
40 pontos de 
vacinação contra 
a Covid-19 
exclusivos para o 
público infantil; 
hoje a imunização 
de adultos será 
retomada na 
capital

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Foto: Roberto Guedes

O dia de ontem foi de esforço concentrado em toda a Paraíba para vacinar crianças de cinco a 11 anos 

Crianças
Vacinação infantil 
é feita com doses 

pediátricas da Pfizer 
e da CoronaVac

Ela lembra que, além da 
vacina contra a Covid-19, é 
um costume antigo a popula-
ção se imunizar contra várias 
doenças e os resultados são 
positivos.  “A vacina é uma 
bênção! Ela livra a gente de 
ficarmos doentes. Davi já foi 
vacinado contra a catapora, 

o sarampo e outras doenças. 
Muitos não se conscientizam, 
mas na minha casa todos ago-
ra estão vacinados”, disse. 

Lara Camile, de oito anos, 
e Davi Luiz, de 10, também 
tinham o mesmo objetivo: 
de se vacinar logo e seguir 
o exemplo dos seus colegas 
de escola. Por isso, enfrenta-
ram o desafio e se imuniza-
ram na Unidade de Saúde da 
Família Quatro Estações, em 
Mangabeira. A mãe, Cristia-
na Lopes, confessou estar an-
siosa pela chegada desse dia. 
“É normal sentir um pouco 
de medo da injeção, mas o 
que importa é estar bem, pois 
muitas pessoas que tiveram 
essa doença infelizmente se 
foram”, acrescentou. 

De acordo com o chefe da 

Seção de Imunização da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
de João Pessoa (SMS-JP), Fer-
nando Virgolino, a priorida-
de ontem foi a vacinação in-
fantil realizada em 40 pontos.

“A gente tem sensibiliza-
do sempre os pais e respon-
sáveis para a vacinação das 
crianças”, esclareceu.

Fernando Virgolino aler-
tou que “temos óbitos relacio-
nados à Covid-19 em crianças 
e não queremos perder um 
desses pequenos para uma 
doença que pode ser evitada 
através da vacinação”, argu-
mentou.  

A partir de hoje, estarão 
disponíveis novamente, em 
João Pessoa, todos os pontos 
de vacinação voltados à po-
pulação adulta. 

esquemas completos, esta-
mos favorecendo o desen-
volvimento de novas va-

riantes e colocando a vida 
de todos em risco. Os estu-
dos comprovam que a dose 
de reforço é fundamental 
nesse contexto e receber 
esse complemento é neces-
sário para alcançar a prote-
ção contra a Ômicron”, dis-
se o secretário.

Engajamento
Geraldo Medeiros enfati-

za que “os dados informados 
pelos municípios ao SI-PNI 
nos mostram que 15 localida-
des concentram mais de 55% 
das doses de reforço atrasa-

das. Lembramos que é pre-
ciso que a população busque 
essa dose e que os municí-
pios possam manter a am-
pla oferta para que todos se-
jam vacinados”.

Até o início da tarde 
de ontem, a Paraíba já ha-
via aplicado um total de 
7.654.830 doses de vacinas 
contra Covid-19, das quais 
1.258.956 são doses de refor-
ço. A vacinação segue acon-
tecendo em todos os 223 
municípios para todas as 
faixas etárias elegíveis para 
receber os imunizantes.
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Mais 3.651 
novos casos são 
confirmados

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) registrou, 
ontem, 3.651 casos de Co-
vid-19. Entre os casos con-
firmados neste boletim, 49 
(1,34%) são moderados ou 
graves e 3.602 (98,66%) são 
leves. 

Com isso, a Paraíba to-
taliza 549.189 casos confir-
mados da doença, que estão 
distribuídos por todos os 
223 municípios. Até o mo-
mento, já foram realizados 
1.404.536 testes para diag-
nóstico da Covid-19.

Também foram confir-
mados 13 novos óbitos, des-
de a última atualização, três 
deles ocorridos no período 
de 24h entre a terça-feira e 
ontem. Com isso, o estado 
totaliza 9.989 mortes. O bo-
letim registra ainda um to-
tal de 349.189 pacientes re-
cuperados da doença.

As mortes
Os óbitos divulgados 

neste boletim ocorreram 
entre os dias 30 de janei-
ro e 15 de fevereiro, sen-
do seis em residência, nove 
em hospitais públicos. As 
vítimas são oito homens e 
cinco mulheres, com ida-
des entre 55 e 85 anos. Car-
diopatia e diabetes foi a co-
morbidade mais frequente 
e seis não tiveram comorbi-
dade informada. 

Ocupação de leitos
A ocupação total de lei-

tos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico), em todo 
o estado, é de 55%. Fazendo 
um recorte apenas dos lei-
tos de UTI para adultos na 
Região Metropolitana de 
João Pessoa, a taxa de ocu-
pação chega a 74%. 

Em Campina Grande, 
estão ocupados 50% dos lei-
tos de UTI adulto e no Ser-
tão, 52% dos leitos de UTI 
para adultos. 

De acordo com informa-
ções do Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar, 
25 novos pacientes foram 
internados no espaço de 
24 horas entre a terça-fei-
ra e ontem. Ao todo, 358 
pacientes estão internados 
nas unidades de referência 
para Covid-19.

A terceira onda de alta de 
contaminações por Covid-19 
no Brasil trouxe a marca do 
maior número de óbitos ocor-
ridos desde um segundo pico, 
em setembro de 2021. De acor-
do com dados do Ministério 
da Saúde divulgados no bo-
letim epidemiológico, consta-
tando dados de mortes reais 
diárias. Na Paraíba, o início do 
ano de 2022 não foi diferente. 
Desde o início do ano foram 
registradas mortes causadas 
pela doença em 101 cidades.    

Antes do impacto das rea-
lizações de festas de fim de 
ano e período de verão, com 
alta de aglomerações e, con-
sequentemente, maior trans-
missibilidade da doença, a 
Paraíba registrou mortes 
ocorridas entre residentes de 
20 cidades. Sendo João Pes-
soa, Campina Grande, Santa 
Rita, Patos, Manaíra, Jacaraú, 
Taperoá, Cabedelo, Cachoeira 
dos Índios, Cacimba de Den-
tro, Bayeux, Itaporanga, Nova 
Olinda, Conde, Pombal, La-
goa, Cachoeira dos índios, 
Guarabira, Cajazeiras,  Rio 
Tinto e Mari com registros.

Mortes em mais de 100 cidades
Covid-19

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

n 

Os municípios 
com mais 
mortes 
foram João 
Pessoa (107), 
Campina 
Grande (35), 
Santa Rita (16), 
Patos (11) e 
Sousa (11).

Causas
Aglomerações 

registradas 
com o início do 

período do verão 
e o surgimento da 
variante Ômicron 

provocaram o 
aumento dos óbitos

A Prefeitura de João Pes-
soa publicou, ontem, em seu 
Semanário Municipal, o de-
creto de nº 9.966/2021 com o 
conjunto de medidas de en-
frentamento e prevenção à 
pandemia da Covid-19. A úni-
ca mudança em relação ao an-
terior foi a redução na ocupa-
ção dos shows, que deverão 
respeitar até 50% da capaci-
dade do local, limitado a 1.000 
pessoas. O novo decreto terá 
validade entre os dias 15 de 
fevereiro e 6 de março de 2022

Fica permitida a realiza-
ção de shows no Município 
de João Pessoa com ocupação 
de até 50% da capacidade do 
local, limitado a mil pessoas, 
com o uso obrigatório de más-
caras faciais, disponibiliza-
ção de álcool 70%, exigência 
de apresentação de cartão de 
vacinação com o esquema va-
cinal completo e teste de antí-
geno negativo para Covid-19 
realizado em até 72 horas an-
tes do evento. 

Será obrigatória a comuni-
cação prévia de cada show à 
Gerência de Vigilância Sani-
tária do Município no prazo 
de até 72h antes da sua reali-
zação, para que sejam expe-
didos os protocolos a serem 
observados e programada a 
fiscalização do evento.

É obrigatória a colocação 
de dispensers de álcool 70% 
nos estabelecimentos auto-
rizados a funcionar, nos ter-
mos deste decreto, para que os 
frequentadores possam reali-
zar a higienização constante. 
.

Decreto do Estado
Conforme antecipado pelo 

Jornal A União, o novo decre-
to com regras de prevenção ao 

Novo decreto limita shows a mil pessoas em JP

coronavírus (número 42.264), 
publicado no Diário Oficial do 
Estado de ontem, trouxe, entre 
as novidades, o cancelamento 
do ponto facultativo no feriado 
de Carnaval nas repartições 
públicas do estado e também 
a exigência da apresentação do 
cartão de vacina para que es-
tudantes, professores e profis-
sionais da educação acessem 
as escolas da Rede Estadual de 
Ensino. As novas regras valem 
até o dia 6 de março.

Em linhas gerais, o decreto 
42.264 prorroga a vigência do 
anterior, 42.229, que iria até o 
dia 31 de janeiro, nas demais 
regras. Sobre as novidades, o 

ordenamento mais recente es-
tabelece que nos dias 28 de fe-
vereiro, e 1° e 2 de março, não 
terá ponto facultativo. De acor-
do com o artigo 3°, a suspensão 
referente ao expediente tam-
bém fica recomendada para as 
gestões de todos os municípios 
paraibanos, como forma de re-
duzir possíveis aglomerações 
no período carnavalesco.

As escolas das redes públi-
ca e privada devem exigir, no 
ato da matrícula, o cartão de 
vacinação de estudantes com 
idades já atendidas pela cam-
panha de vacinação contra a 
Covid-19. A falta de comprova-
ção de vacinação, no entanto, 

não impossibilita a matrícu-
la do estudante, mas a situa-
ção deve ser regularizada em 
até 30 dias.

Com a extensão do pra-
zo de vigência do decreto 
42.229, as demais regras re-
lativas ao funcionamento de 
setores da economia, como 
comércio e serviços, perma-
necem as mesmas. Diante 
do aumento do número de 
casos de Covid-19, a regra 
anterior havia reduzido a ca-
pacidade de atendimento ao 
público em bares, restauran-
tes, lanchonetes, shopping 
centers, estádios e ginásios 
esportivos, igrejas, além de 
eventos culturais e corpo-
rativos. 

Conforme decreto 42.229, 
prorrogado até 6 de março, 
bares, lanchonetes e restau-
rantes obedecem à ocupação 
de 60% da capacidade máxi-
ma de público. Da mesma 
forma, as praças de alimenta-
ção que funcionam dentro de 

shoppings passaram a ope-
rar com no máximo 60% de 
sua capacidade de público. 
Os estabelecimentos do setor 
de serviços e o comércio po-
dem operar atentando para 
evitar aglomerações em suas 
dependências e observando 
o distanciamento social e os 
protocolos específicos.

No caso de eventos espor-
tivos realizados em estádios, 
a capacidade máxima per-
mitida é de 50%, com a dis-
ponibilização de quatro se-
tores para o público. Para os 
ginásios esportivos houve 
uma restrição a mais. A re-
gra de ocupação é de 50%, 
respeitando o máximo de 
cinco mil pessoas no local, 
e o público, além de apre-
sentar o passaporte vacinal 
(carteira de vacinação com o 
ciclo completo), passou tam-
bém a apresentar o teste an-
tígeno ou PCR negativo para 
Covid-19 para adentrar o es-
paço.

Foto: Marcus Antonius/Arquivo

Entre o dia 1o de janeiro e 14 de fevereiro deste ano, a doença provocou a morte de 233 pessoas na Paraíba

Ao todo, 91 falecimentos 
foram registrados no mês 
de dezembro, segundo in-
formações da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES). 

Já na sequência, as aglo-
merações representaram 
alta de casos e de óbitos. O 
mês de janeiro registrou 119 
falecimentos. Já em feverei-
ro, considerando os núme-
ros consolidados até o dia 
14 de fevereiro, foram 233 
mortes por complicações da 
Covid-19. 

A alta de casos também 
está relacionada com a con-
taminação comunitária da 

variante Ômicron, conside-
rada mais transmissível que 
as demais já sequenciadas 
até o momento. 

Com esse fator, a Paraí-
ba registrou mortes em 101 
cidades desde janeiro até a 
data de ontem, consideran-
do dados consolidados na 
plataforma de Microdados 
da Secretaria de Estado da 
Saúde. 

Entre os municípios com 
maiores registros de ca-
sos estão João Pessoa (107), 
Campina Grande (35), San-
ta Rita (16), Patos (11) e Sou-
sa (11).

n  Salões de beleza, 
barbearias e demais esta-
belecimentos de serviços 
pessoais, atendendo exclu-
sivamente por agendamento 
prévio;

n  Academias, com 60% da 
capacidade;

n  Escolinhas de esporte, 
instalações de acolhimento 
de crianças, como creches e 
similares; hotéis, pousadas 
e similares; e call centers, 
observadas as disposições 

constantes no decreto 
40.141, de 26 de março de 
2020;

n Permanece obrigatório, 
em toda a Paraíba, o uso 
de máscaras, mesmo que 
artesanais, nos espaços de 
acesso aberto ao público, 
incluídos os bens de uso 
comum da população, vias 
públicas, interior dos órgãos 
públicos, nos estabele-
cimentos privados e nos 
veículos públicos e particu-
lares como táxis.

Decreto estadual - Outros setores

Foto: Marcus Antonius/Arquivo

Uso de máscara por parte da população continua obrigatório



Restauração PB-079 beneficiará mais de 70 mil habitantes dos municípios de Alagoa Grande, Areia e Remígio

Obras de pavimentação avançam 
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Paraíba

O Programa João Pes-
soa Sustentável, da Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
(PMJP), tem como objetivo re-
duzir as desigualdades, pro-
movendo o desenvolvimento 
em aspectos sociais, econô-
micos e ambientais na capital 
paraibana, bem como a mo-
dernização dos instrumen-
tos de planejamento urbano, 
da prestação de serviços e da 
administração fiscal e públi-
ca. Dentro do projeto, uma 
das principais iniciativas pre-
vê a regularização fundiária 
dos moradores de oito comu-
nidades localizadas nas ime-
diações da Av. Ministro José 
Américo de Almeida, tam-
bém conhecida como Beira 
Rio, e do rio Jaguaribe.

Dividido em etapas a fim 
de entender quais as medi-
das deverão ser tomadas em 
cada uma das comunidades, 
o programa desenvolveu um 
mapeamento da região deta-
lhando as áreas afetadas por, 
pelo menos, quatro fatores de 
risco: inundação, em decor-
rência do índice pluviomé-
trico do rio em até 100 anos; 
construções sobre infraestru-
turas como as galerias plu-
viais, por exemplo; barreiras 
com risco de deslizamento e 
casas que possuem estrutu-
ras dependentes uma das ou-
tras. As oito comunidades são: 
Santa Clara, São Rafael, Tito 
Silva, Miramar, Vila Tambau-
zinho, Cafofo Liberdade, Bra-
sília de Palha e Padre Hildon 
Bandeira.

As obras de pavimenta-
ção da PB-079, rodovia que 
liga Alagoa Grande, Areia e 
Remígio, seguem avançan-
do com previsão para con-
clusão em julho deste ano. 
Atualmente, o Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem da Paraíba (DER-PB) 
executa serviços de recicla-
gem da base, pavimentação 
em tratamento superficial 
duplo (TSD), recuperação 
das sarjetas, microrevesti-
mento, drenagem superfi-
cial, roçada manual em di-
versos trechos da rodovia.

A restauração da rodo-
via PB-079 beneficiará mais 
de 70 mil habitantes dos 
três municípios da região 
do Brejo e impulsionará o 
desenvolvimento de uma 
das regiões mais turísticas 
e produtivas da Paraíba, 
além de garantir segurança 
viária para motoristas, ci-
clistas e pedestres. O inves-
timento foi orçado em pou-
co mais de R$ 14 milhões, 
com recursos próprios do 
Tesouro Estadual.

Trecho Remígio/Areia
O engenheiro do DER 

e gestor da obra, José Luiz 
Luna, informou que, no tre-
cho entre Remígio e Areia, 
já foi concluído o serviço 
de base, porém o serviço 
de TSD, ainda está em fase 
de conclusão. Também está 
em execução a recupera-
ção das sarjetas. Já o servi-
ço de aplicação de microre-
vestimento será iniciado na 
próxima semana. De acor-
do com José Luiz, esse tre-
cho será entregue já no mês 
de março.

Trecho Alagoa Grande/
Remígio Areia - O gestor 

adiantou que já estão sen-
do realizados os serviços de 
restauração de drenagem 
superficial e roçada manual 
na extensão da rodovia en-
tre Alagoa Grande, Remí-
gio e Areia, dentro de um 
cronograma traçado pelos 
executores da obra.

Alagoa Grande/Areia - 
Já foi iniciada, também, a 
reciclagem de base no tre-
cho Alagoa Grande/Areia.

No projeto de restaura-
ção da PB-079, trecho que 
liga os municípios de Ala-
goa Grande, Areia e Remí-

gio, foram traçados e se-
rão executados os serviços 
de: limpeza e recuperação 
dos sistemas de drenagem; 
restabilização da base exis-
tente com adição de 30% de 
brita em segmentos loca-
lizados; recapeamento da 
pista de rolamento com re-
vestimento em TSD; aplica-
ção de micro revestimento 
a frio, produzido com asfal-
to de alta resistência à ação 
do tráfego e das intempé-
ries, além da instalação de 
defensas metálicas e sinali-
zação horizontal e vertical.

Foto: Secom-PB

DER
Órgão executa 

reciclagem da base, 
pavimentação em 

tratamento superficial, 
recuperação das 

sarjetas, entre outros 
serviços

Comunidades do complexo Beira-Rio são alcançadas
PrograMa João Pessoa sustentável

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Fotos: Marcos Russo

Outros princípios do pro-
grama contemplam melho-
rias no urbanismo, na ilumi-
nação pública, esgotamento 
sanitário e outros aspectos 
importantes para o desen-
volvimento comunitário. De 
acordo com Marco Aurélio 
Barros, técnico social do Escri-
tório Local de Gestão localiza-
do no bairro dos Expedicio-
nários, o Elo 1, essas medidas 
irão “trazer benefícios para es-
sas oito comunidades de ma-
neira geral e não somente para 
as casas em áreas considera-
das de risco”, disse.

O balanço do programa 
em 2021 registrou a execução 
de 50% da parte de estudos e 
projetos habitacionais do Pla-
no de Trabalho, Diagnóstico 
e Estudos preliminares. O in-
tuito é construir três conjun-
tos com 565 apartamentos na 
Av. Beira Rio para abrigar os 
moradores das áreas conside-
radas de risco nas oito comu-

nidades inseridas no projeto. 
Existem mais de 680 residên-
cias avaliadas, com aproxima-
damente duas mil famílias, 
dentre elas as que possivel-
mente precisarão de remoção 
e as que passaram por regula-
rização fundiária junto à Pre-
feitura. A desapropriação dos 
terrenos está prevista para o 
mês de março deste ano.

Na comunidade Tito Silva, 
no bairro do Miramar, parte 
da população está esperan-
çosa com a expectativa de po-
der melhorar de vida e tam-
bém se livrar dos dramas das 
cheias do rio Jaguaribe. Con-
tudo, também há uma certa 
preocupação pela maioria da 
população de que a execução 
aconteça mesmo, visto que as 
pessoas relembram que ou-
tras gestões também prome-
teram projetos que nunca fo-
ram para frente.

Adão Sebastião é vice-pre-
sidente da Associação dos 

Moradores da comunidade 
Tito Silva e destaca que en-
xerga o projeto como algo de-
licado, mas grandioso. “Acre-
dito que se for para beneficiar, 
como a Prefeitura diz que sim, 
o impacto será positivo. Não 
só na minha família, mas em 
todas as famílias que vão ser 
contempladas”, comentou. 

“De antemão, eu queria di-
zer que não gostaria de sair, 
até porque tenho uma vivên-
cia aqui. Mas, se for para algo 
melhor, eu enxergo como uma 
melhoria de vida”, pontuou 
Adão.

Morador da comunidade 
há 22 anos, Adão circula com 
facilidade pelas ruas e vie-
las da Tito Silva, sendo sem-
pre cumprimentado por um 
morador ou outro, reconhe-
cido e respeitado. Sua casa, 
nomeada por ele como “Chá-
cara Paz e Bem” é um terre-
no agradável, com um jardim 
repleto de mangueiras, bana-
neiras e coqueiros, crianças 
correndo e a entrada da casa 
onde mora com a esposa, os 
dois filhos e seu pai, um ido-
so de mais de 70 anos. No lo-
cal, ele também compartilha 
experiências com sua irmã e 
seus sobrinhos. 

Para ele, a ideia de deixar 
esse ‘cantinho’ para um espa-

ço sem verde, pequeno e sem 
a possibilidade dos filhos po-
derem brincar com liberdade 
é, até certo ponto, triste, mas 
ele enfatiza que sairá se as-
sim for melhor para ele e sua 
família, para mantê-los em se-
gurança e com uma vida mais 
tranquila. “As pessoas têm 
suas vivências, muitos nasce-
ram aqui, já tem seus netos, 
envelheceram ou trabalham 
próximo. É toda uma vida no 
local e uma maneira de [via-
bilizar] a remoção é o diálogo, 
conversando com as pessoas, 
adentrando na comunidade”, 
completou.

Há 27 anos morando na 
comunidade Padre Hildon 
Bandeira, Lielson diz que tem 
muito orgulho de dizer que é 
da comunidade. Líder comu-
nitário, o jovem ressalta que 
não tem interesse em sair de 
lá jamais, porque todos os vi-
zinhos são como se fossem 
uma grande família. 

Uma das iniciativas prevê a regularização fundiária dos moradores de oito comunidades localizadas nas imediações da avenida Beira Rio e do rio Jaguaribe

“Acredito que 
se for para 
beneficiar, 
como a 
Prefeitura diz 
que sim, o 
impacto será 
positivo

Adão Sebastião

O investimento foi orçado em pouco mais 
de R$ 14 milhões, com recursos próprios do 
Tesouro Estadual
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A Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano 
(Sedh), por meio da Gerên-
cia Executiva da Proteção So-
cial Especial, deu mais um 
passo importante na imple-
mentação do Serviço de Aco-
lhimento Familiar – Famí-
lia Acolhedora. Em reunião 
realizada, ontem, no Espaço 
Cultural, em João Pessoa, os 
municípios de porte I e II da 
1ª Região Geoadministrativa 
da Paraíba foram orientados 
sobre o fluxo de atendimento 
e o fortalecimento das ações 
do serviço.

O Serviço Família Aco-
lhedora tem o objetivo de 
acolher, temporariamente, 
crianças e adolescentes em si-
tuação de risco, afastados do 
convívio familiar por meio 
de medida protetiva nos ter-
mos do Artigo Nº 101 do Es-
tatuto da Criança e do Ado-
lescente, em residências de 
famílias previamente habi-
litadas e credenciadas que 
receberão, mensalmente, o 
subsídio destinado às neces-

sidades da pessoa atendida 
pelo programa.

Além dos municípios vin-
culados, que já assinaram o 
Termo de Pactuação e apre-
sentaram seus técnicos de re-
ferências – Alhandra, Caapo-
rã, Conde, Cruz do Espírito 
Santo, Lucena, Mari, Riachão 
do Poço, Sobrado –, a reu-
nião contou também com a 
participação da promoto-
ra e coordenadora do Cen-
tro de Apoio Operacional às 
Promotorias de Criança e do 
Adolescente e da Educação 
(Caop), Fábia Cristina Dan-
tas Pereira; do presidente do 
Conselho Estadual do Direi-
to da Criança e do Adoles-
cente (Cedca), Jamil Richene; 
e do presidente da Associa-
ção dos Conselheiros Tutela-
res do Estado, Carlos Antô-
nio Ribeiro da Silva.

Segundo a gerente exe-
cutiva da Proteção Social Es-
pecial, Ana Paula Sales de 
Medeiros, o momento foi de 
suma importância para o for-
talecimento das ações entre o 

Secretaria estadual se reuniu com gestores para explicar o fluxo de atendimento e funcionamento do serviço

Sedh orienta municípios sobre ação
Família acolhedora

Objetivo 
Acolher, 

temporariamente, 
crianças e 

adolescentes em 
situação de risco

Estado e os municípios dire-
cionados para o Família Aco-
lhedora na 1ª Região Geoad-
ministrativa. “Essa região 
teve as assinaturas dos Ter-
mos de Pactuação em outu-
bro do ano passado, e agora 
é mais um passo visando à 
garantia da implementação 
do Serviço Regionalizado do 
Família Acolhedora. Estamos 
contando com a presença dos 
secretários e técnicos de refe-
rência dos municípios, todos 
os atores que fazem parte do 

sistema de garantia de direi-
tos de criança e adolescente, 
que estão unidos para a efeti-
vação do serviço em nível de 
Estado”, comentou. 

Ana Paula adiantou que 
durante reunião foram apre-
sentados o histórico da con-
solidação do serviço, a funda-
mentação legal do Serviço de 
Família Acolhedora, e como 
se dará o fluxo de atendimen-
to. “Os municípios já ficam 
cientes que receberão em seu 
território a equipe do Polo 
da 1ª Região para que indi-
vidualmente possam ocor-
rer reuniões com as redes so-
cioassistencial e intersetorial”, 
explicou a gerente. 

A promotora e coordena-
dora do Caop, Fábia Cristi-
na Dantas Pereira, falou da 
importância da implementa-
ção do Serviço. “Estamos co-
locando em prática o que es-
tava apenas na teoria. Hoje 
iniciamos efetivamente a par-
ticipação dos municípios que 
aderiram à regionalização do 
Programa Família Acolhe-

dora e consequentemente a 
implementação nos municí-
pios da primeira microrre-
gião do estado da Paraíba e 
que irá adentrar no estado in-
teiro com o efetivo monitora-
mento do Ministério Público 
e a orientação de todos os ór-
gãos voltados à proteção da 
criança e do adolescente. É 
com muita alegria que vemos 
entrar na prática e chegarmos 
a acolher efetivamente crian-
ças e adolescentes no seio fa-
miliar”, afirmou. 

Família Acolhedora 
Temporariamente, crian-

ças e adolescentes em situa-
ção de risco, são acolhidas em 
residências de famílias pre-
viamente habilitadas e cre-
denciadas que receberão, 
mensalmente, o subsídio de 
um salário mínimo destina-
do às necessidades da pessoa 
atendida pelo programa.

O Serviço de Acolhimen-
to Familiar está previsto na 
Resolução Nº 109, da Tipifi-
cação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, segundo a 
qual cabe ao Governo Federal 
o aporte financeiro, por meio 
de cofinanciamento, transfe-
rindo para o Fundo Estadual 
de Assistência recursos para 
implantação e implementa-
ção do serviço. Ao Estado, ór-
gão executor, cabe a contra-
partida financeira, através de 
recursos próprios e também 
dos Fundos Especiais.

A Paraíba está implantan-
do o Serviço de Acolhimen-
to Familiar, na modalidade 
Regionalizada, contemplan-
do 11 núcleos-polos que farão 
cobertura de municípios de 
portes I e II. A Regionalização 
foi aprovada na Resolução Nº 
004/2021, da Comissão Inter-
gestores Bipartite (CIB).

A seleção das famílias aco-
lhedoras é feita mediante edi-
tal de chamamento. O perío-
do do acolhimento poderá ter 
duração de seis a 18 meses, até 
que a criança ou adolescente 
retorne à sua família de ori-
gem, extensa ou seja encami-
nhada para adoção.

Sedec-JP abre inscrições para 
processo seletivo de cuidadores

400 vagas

A Secretaria de Educa-
ção e Cultura de João Pes-
soa (Sedec-JP), por meio 
da Divisão de Educação 
Especial, está com inscri-
ções abertas, até amanhã, 
para a seleção simplifica-
da para a função de cui-
dadores, na qualidade de 
voluntários, para o preen-
chimento de vagas no Pro-
grama Educador Social 
Voluntário. Serão selecio-
nados 400 candidatos. O 
valor da bolsa será de R$ 
700,00 mensais.

Os selecionados irão 
desenvolver as atividades, 
de forma presencial, nos 
Centros de Referência de 
Educação Infantil (Creis) 
e nas escolas da Rede Mu-
nicipal. Cada cuidador 
social voluntário poderá 
concorrer até duas vagas, 
desde que sejam em horá-
rios distintos.

O processo seletivo 
simplificado será compos-
to de três etapas: valida-
ção da inscrição, análise de 
currículo e entrevista indi-
vidual respeitando todos 
os protocolos sanitários e 
de biossegurança para o 
enfrentamento da pande-
mia do coronavírus e suas 
variantes, com duração 
máxima de 20 minutos, 
por candidato, sendo obri-
gado o uso de máscara.

Prefeitura conscientiza tutores de 
pets sobre uso do espaço público

convivência

Com o objetivo de cons-
cientizar os tutores de ani-
mais sobre a importância do 
bom uso dos espaços públi-
cos, a Prefeitura por meio 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano (Sedurb), 
em parceria com o Centro de 
Zoonoses, Guarda Civil Mu-
nicipal e a Autarquia Munici-
pal Especial de Limpeza Ur-
bana (Emlur), promove ação 
educativa nos Parques Pa-
rahyba.

 O projeto Parque Parah-
yba Saudável foi desenvolvi-
do pelo comitê gestor do lo-
cal, que acionou os órgãos 
municipais e, de pronto, obte-
ve suporte para realização do 
projeto. A primeira ação edu-
cativa será neste sábado (12), 
no Parque Parahyba 1, a par-
tir das 16h30 . O trabalho vai 
contar com blitz com educa-
ção ambiental, uso conscien-
te e correto de sacolas dispo-
níveis nos totens, para tutores 
recolherem as fezes dos seus 
pets nas calçadas e o reforço 
no cumprimento das regras 
obrigatórias, como o uso das 
guias nos pets. As equipes da 
Sedurb também vão atuar no 
reforço ao cumprimento das 
regras do Código de Postu-
ras, com as orientações para 
o convívio ideal nos espaços 
públicos.

 Hoje, a Prefeitura de João 
Pessoa tem um novo olhar 

para os parques, praças e as-
sim sendo, promove essas 
ações de conscientização a 
respeito do bom uso dos equi-
pamentos públicos. A gente 
inicia neste sábado esse tra-
balho educativo junto aos tu-
tores de animais, com o ob-
jetivo central de fortalecer a 
boa convivência. Infelizmen-
te muita gente vai ao Parque 
com seus animais, e não usa 
as sacolinhas disponíveis nos 
totens para recolher, deixan-
do as fezes nas calçadas. Mui-
to importante essa iniciativa 
que a Prefeitura, por meio da 
Sedurb e outras pastas está 
viabilizando, pensando num 
parque saudável e numa con-
vivência harmoniosa, desta-
cou Dema Macedo, gestor do 
Parque Parahyba.

 Desde o ano passado, a 
Sedurb, responsável pela ad-
ministração e zeladoria das 

praças e parques, tem traba-
lhado com um olhar sensí-
vel para esses espaços. Prova 
disso é a criação de comitês 
gestores nesses locais, que 
possibilitam um acompanha-
mento mais próximo da co-
munidade, que norteiam o 
trabalho da pasta conforme 
as necessidades da área. O 
Parque Parahyba, inclusive, 
é um bom exemplo de como 
esse elo entre Poder Público e 
população é essencial na ges-
tão pública.

A gente incentiva os comi-
tês gestores, porque fortalece 
o elo de parceria com a comu-
nidade que, além de pensar 
em projetos educativos, como 
este, passa a ter um melhor 
controle da zeladoria desses 
locais, coibindo práticas como 
vandalismo, que prejudicam 
a boa convivência nos espaços 
públicos.  “Ocupar as praças e 
parques tem sido uma preo-
cupação nossa. Temos desen-
volvido ações para ocupar 
essas áreas de maneira sau-
dável, a exemplo da Feira Mó-
vel, que atua de modo itine-
rante, e do projeto ‘Férias no 
Parque’, que em sua primeira 
edição foi sucesso absoluto”, 
destacou Fábio Carneiro, se-
cretário da Sedurb.

Após o Carnaval, outras 
ações educativas dentro do 
projeto Parque Parahyba Sau-
dável estão previstas.

A Paraíba está implantando o Serviço de Acolhimento Familiar, na modalidade Regionalizada, contemplando 11 núcleos-polos, que cobrirão os municípios de portes I e II da 1ª Região Geoadministrativa 

Encontro
Primeira ação 

educativa será no 
sábado, no Parque 

Parahyba 1, a partir 
das 16h30

Inscrições
Após o preenchimen-

to da ficha o candidato vai 
aguardar a convocação da 
comissão para apresentar 
os documentos pessoais 
que são: cópia da carteira 
de identidade e do CPF; tí-
tulo de eleitor; declaração 
de quitação eleitoral; com-
provante de residência; 
certidão criminal negati-
va; documento comproba-
tório de regularidade da 
situação perante o servi-
ço militar (para homens); 
currículo; cópia do certi-
ficado do Ensino Médio; 
e cartão de vacinação con-
tra a Covid-19.

A ausência de docu-
mentação implica na des-
classificação imediata do 
candidato.

 Do total de vagas des-
tinadas será garantido o 

percentual de 5% para os 
candidatos comprovada-
mente com deficiência. Ele 
deverá apresentar no ato da 
entrevista o laudo médico, 
com data dos últimos três 
meses do lançamento do 
Edital, atestando a espécie e 
o grau ou nível de deficiên-
cia, com expressa referência 
ao código correspondente 
da Classificação Internacio-
nal de Doenças (CID).

Não serão considerados 
como deficiência os distúr-
bios de acuidade visual ou 
auditiva, passíveis de corre-
ção simples pelo uso de len-
tes ou aparelhos específicos.

 
Requisitos 
Para concorrer às va-

gas de Educadores Sociais 
Voluntários – Cuidador - o 
candidato deverá ser bra-
sileiro, nato ou naturaliza-
do, ou cidadão português, 
amparado pelo estatuto de 
igualdade de direitos; pos-
suir idade mínima de 18 
anos completos na data de 
encerramento das inscri-
ções; ter, no mínimo, forma-
ção de nível médio comple-
to; disponibilidade de, no 
mínimo, 20 horas semanais 
para desenvolver atividades 
nas unidades educacionais 
da Rede Municipal de Ensi-
no da capital, atestado na fi-
cha de inscrição.

Aponte a câmera para o 
QR Code para ter acessos 
ao fornulário de inscrição

Fotos: Secom-PB



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA 17 de fevereiro de 2022       9Cultura EDIÇÃO: Audaci Junior
EDITORAÇÃO: Luciano Honorato

Existe uma dose de pa-
vor em estar no mun-
do. Não precisa ser 

noite ou estar em algum 
universo onírico para per-
cebê-lo. Basta se encontrar 
na Paraíba ou em Pernam-
buco, espaços geográficos 
definidos como epicentro 
do sinistro nos nove con-
tos de Gótico Nordestino (Al-
faguara, 136 páginas, R$ 
54,90), obra recém-lança-
da do escritor Cristhiano 
Aguiar. Seguindo o gênero 
do gótico e do terror, o es-
critor campinense radica-
do em São Paulo faz uso da 
cultura pop consumida por 
séries, filmes e histórias em 
quadrinhos, associando a 
uma linguagem literária in-
fluenciada pelos escritores 
regionalistas da década de 
1930 e dos modernistas.

As histórias narram dra-
mas psicológicos concentra-
dos em núcleos familiares e 
que ocorrem sem a projeção 
de uma sombra de terror 
noturno, mas são entrecor-
tadas por acontecimentos 
insólitos e soturnos. Em seu 
terceiro conto, por exemplo, 
o enredo se passa no solar 
litoral do Recife (PE), onde 
uma mulher vai reencon-
trar sua avó em um centro 
de necropsia. Como conse-
quência da Covid-19, as pes-
soas passaram a ressuscitar, 
e os mortos-vivos são cha-
mados de “Lázaro”, em uma 
combinação das referências 
da ficção científica com o so-
brenatural encontrado na 
Bíblia. O livro é concebido e 
organizado como uma anto-
logia de gêneros do horror, 
com contos independentes 
que, em conjunto, criam um 
panorama tal qual uma sé-
rie televisiva, a exemplo de 
American Horror Story ou 
Arquivo X. 

Durante muito tempo, 
Cristhiano Aguiar reprimia 
essas referências da cultu-
ra pop e das artes mais grá-
ficas e visuais em sua cria-
ção. “Eu me abri muito para 
todas as referências do au-
diovisual e dos quadrinhos, 
mas, ao mesmo tempo, eu 
sempre quis que t ivesse 
uma linguagem literária. 
Tentei fazer esse equilíbrio 
o tempo todo”, conta o escri-
tor, que, em 2018, lançou Na 
outra margem, o Leviatã.

Mesmo o título, Gótico 
Nordestino, foi retirado de 
uma história em quadri-
nhos, mais especificamente 
de O Monstro do Pântano, do 
selo adulto Vertigo, da DC 
Comics, no período em que 
foi escrito pelo britânico 

Alan Moore. Na obra, exis-
te um arco de histórias que 
é chamado de Gótico Ame-
ricano, no qual os persona-
gens adentram os “Estados 
Unidos profundo”, propos-
ta seguida por Cristhiano 
Aguiar no Nordeste brasi-
leiro em seu livro.

“Existe todo um univer-
so do sombrio na vida da ci-
dade. Eu tento misturar isso 
com o potencial de assom-
bração que existe na nossa 
imaginação, como nordesti-
nos e brasileiros”, destaca o 
escritor, que é também pro-
fessor de literatura e críti-
co literário. Para isso, ele se 
utiliza da força dos roman-
ces regionalistas de 1930 de 
escritores com pleno domí-
nio do drama narrativo e na 
criação de personagens den-
sos, associado a uma visão 
política e social do Brasil. 
Ele cita a influência da obra 
Assombrações do Recife Velho, 
de Gilberto Freyre, e a utili-
zação do discurso indireto 
livre e da inserção orgânica 
de um monólogo subjetivo 
da mente dos personagens, 
que revela ter aprendido a 
usar por meio da leitura de 
Fogo Morto, de José Lins do 
Rego. Ainda cabem nos con-
tos, mesmo que de forma 
periférica e complementar, 
os elementos do imaginá-
rio do assombro, do folclo-
re e do social nordestino. 
Esse conjunto de referências 
é como uma volta simbólica 
do autor para casa de onde 
partiu aos 28 anos e para 
um tempo em que o fascínio 
por esse tipo universo co-
meçava a encantar o então 
futuro escritor.

De forma não linear, os 
contos perpassam períodos 
históricos distintos no sé-
culo 20 e 21, desde a épo-
ca do cangaço, do Estado 
Novo, da ditadura militar, a 
crise sanitária da Covid-19 
e de um futuro próximo. 
Escritos entre 2020 e 2021, 
os textos tomam um impul-
so do atual cenário políti-
co e social brasileiro para 
chegar de forma oportuna 
aos leitores. Em um perío-
do definido como necropo-
lítica e de uma irracionali-
dade delirante de parte da 
sociedade, as lentes do gó-
tico, terror e ficção espe-
culativa parecem as mais 
adequadas para se enxer-
gar a realidade. “Talvez es-
tejamos voltando à sci-fi e 
ao horror porque ali esteja 
algo muito forte para enten-
dermos o que estamos vi-
vendo. Eu me pergunto se o 
horror verdadeiro não está 
na pauta política e na pau-
ta cotidiana. Às vezes, você 
lê algumas notícias e olha 
para o meu livro ele é meio 
pálido em relação a esses 
horrores”, compara Aguiar. 
“Estamos vivendo em uma 
pandemia e parece que es-
tamos vivendo em uma sé-
rie de filmes de horror e de 
ficção científica que a gente 
consumiu ao longo do sécu-
lo 20”, compara ele.

Lançado neste mês,  a 
Editora Alfaguara, selo da 
Companhia das Letras, pre-
para para a próxima terça-
feira (dia 22) uma sessão de 
autógrafos de Gótico Nor-
destino com o autor parai-
bano na Livraria da Traves-
sa, em São Paulo (SP). “Eu 
tenho muita esperança de 
conseguir fazer o lançamen-
to também na Paraíba”, con-
clui Cristhiano Aguiar.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmai.com

Novo livro do paraibano Cristhiano Aguiar, coletânea de contos 
‘Gótico Nordestino’ instiga novas abordagens do horror

Da cultura 
pop a Zé Lins 
do Rego

Para a antologia de 
nove contos, campinense 

radicado em São Paulo 
faz uso de séries, 

filmes e quadrinhos, 
associando a uma 

linguagem literária 
influenciada pelos 

escritores regionalistas 
da década de 1930
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“Existe todo um universo do 
sombrio na vida da cidade. 
Eu tento misturar isso com o 
potencial de assombração que 
existe na nossa imaginação, 
como nordestinos e brasileiros”

Cristhiano Aguiar
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Colunista colaborador

Estava decidido. Após a visão que 
experimentou diante daquela cena, 
sua jornada se tornara imprescindível. 

Contrataria um barqueiro na manhã seguinte. 
E lançaram-se ao mar. O tempo sombrio 
convidava-os ao silêncio. A circunspecção 
de Rachmaninoff não lhe permitia palavra 
alguma. A visão que o motivara à travessia 
não saía de sua imaginação. Desde o dia em 
que viu a tela de Arnold Böckling, a “Ilha” se 
entranhou ao seu imaginário.

E assim começa, o idílico poema sinfônico 
‘A Ilha dos Mortos’, de 1908. O ritmo ondulado 
a simular as vagas que conduzem o barco 
pelo Mediterrâneo, logo se percebe no grave 
sussurro dos baixos e metais.

De repente, algo se move no mar, em dois 
arpejos ascendentes, mas incapaz de desviar 
a atenção do maestro em direção à proa e à 
paisagem que seu destino descortina.

Mais à frente, delicados violinos entoam 
a primeira aparição do tema principal, pelo 
qual Rachmaninoff se lembra de como este e 
outros mares foram capazes de inspirar poetas, 
artistas, escritores, músicos, irmanados ao que 
conhecem o verdadeiro amor. Paixões, romances 
e respectivos ardis vêm à sua mente e crescem 
ao sabor dos instantes seguintes.

Entretanto, a obstinação que o destinou 
a estar ali é mais forte justamente quando 
avista a enevoada silhueta da Ilha. Imponente, 
sombria, já se ergue ao longe, anunciada pela 
contorção melódica cujo ápice se mistura às 
ondas, agora mais revoltas.

Imediatamente os ímpetos se aquietam. É 
quando ele pede ao barqueiro para reduzir a 
velocidade. Precisa contemplar o que vê, com 
mais calma. Lentamente, o barco se aproxima 
para atracar, ralentando no ritmo dos baixos 
em pizzicato.

Eis que a imagem da bela composição de 
rochas e ciprestes põe-se, enfim, à sua frente, 
deixando-o completamente abismado. Ele 
quase não acredita que conseguiu finalmente 
estar à frente da Ilha dos Mortos. Uma 
intensa comoção, pouco a pouco, invade o 
seu espírito, refletida em nova aparição da 
essência temática, trazendo a lume todo o 
romantismo pujante que imprimiu em sua 
grandiosa obra preenche-o de entusiasmo. 
Como se as três sinfonias colossais, os quatro 
apaixonados concertos para piano, prelúdios 
e sonatas, acerbados pelas marcas de sua 
vida intensa, entre prazeres, dificuldades e 
decepções se fundissem à paisagem. Esse 
conjunto se agiganta em efusivo “crescendo” 
e culmina com a visão agora divisada por 
completo, diante de si próprio sob a nitidez 
luminosa da orquestra em tutti, ao reiterar o 
fundamento motívico. 

E o poema se engrandece pomposo, 
mesclando beleza à fatalidade do contexto em 
que a criação de Bocklin se insere. Os temas 
agora convergem atônitos para tormentoso 
suplício. Crescem profusamente até explodir 
nos tímpanos.

A seguir, o coração de Rachmaninoff se 
acalma. Em introspecção resignada, as cordas 
ligeiramente trêmulas expressam o sentimento 
de missão cumprida. O sonho realizou-se. É 
hora de voltar, sob o convite que ressurge no 
oboé, acalentado por delicados trinados.

As trompas soam nostálgicas e reforçam 
a iminência crepuscular que lhe sugerem o 
ocaso do idílio tão sonhado. No retorno, avista 
o mar, mas é convidado ao derradeiro adeus, 
fitando a Ilha que agora não é mais dos 
mortos. Perpetuar-se-á na lembrança de um 
dos cenários mais lindos que viu, tornando-o 
capaz de transcrevê-lo para a eternidade, no 
seu opus 29.

Germano 
  Romero

A ilha transcrita 
para eternidade

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador
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Programa ‘Espaço Cultural’ destaca 
artistas da Paraíba que são atletas

Nos últimos dias, o jornalismo pa-
raibano, notadamente o que era exer-
cido no âmbito da cidade de Campina 
Grande, sofreu três irreparáveis per-
das, com as mortes de Jaldete Soares, 
Cícero Dias e Chico Maria. Professo-
ra da Universidade Estadual da Paraí-
ba e funcionária da Universidade Fe-
deral de Campina Grande, aposentada 
de ambas as instituições de ensino su-
perior do Estado da Paraíba, Jaldete 
Soares fez história no território do jor-
nalismo campinense. Coordenadora 
durante um alentado tempo do Curso 
de Comunicação Social da Universida-
de Estadual da Paraíba, Jaldete Soares 
era, como gostava de se autoproclamar, 
uma autêntica carregadora de pianos, 
uma determinada desbravadora de ca-
minhos, uma pioneira, enfim, das tra-
vessias empreendidas pelo universo 
comunicacional campinense.

Por esse patamar, ao longo do seu 
itinerário docente, a professora Jaldete 
Soares contribuiu, decisivamente, para 
a formação de muitos profissionais da 
imprensa campinense, que passaram 
a ocupar relevantes papéis no jorna-
lismo da Rainha da Borborema. Cola-
borado do Clube Pensamento Estudo 
Nacionalidade – Primeira Seccional 
PEN da Paraíba, presidido pela pro-
fessora Elizabeth Marinheiro, Jaldete 
Soares participou, no transato ano de 
2012, no Miniteatro Municipal Paulo 
Pontes, localizado em Campina Gran-
de, de uma mesa-redonda que prestou 
uma homenagem ao professor doutor 
Eduardo Portella, por ocasião do trans-
curso do aniversário deste emblemáti-
co intelectual brasileiro, já falecido, e 
que, na oportunidade sinalizada pela 
cronologia aludida, chegava à idade de 
80 anos de idade.

Irrequieta e portadora de um tem-
peramento forte e combativo, que não 
temia enfrentamentos, Jaldete Soares 
era, de igual modo, emérita cultivado-
ra da arte-ciência do diálogo, por meio 
do qual tanto estreitamos as nossas in-
terações com o outro quanto refinamos 
as nossas possibilidades de compreen-
são da fascinante e complexa realida-
de que nos cerca; e que se constitui, 
para todos nós, em permanente fon-
te de desafios hermenêuticos de va-
riada espécie. Recordo-me, saudoso, 
dos inúmeros diálogos que travei com 
a amiga Jaldete Soares, que, mercê de 
Deus e dos seus soberanos desígnios, 
saiu das contingências do tempo para 
habitar nos umbrais da invisível, mas 
real, eternidade.

Cícero Dias, eis outra referência fun-
damental da imprensa de Campina 
Grande. Para mim, em particular, Cí-
cero Dias sempre foi portador de uma 
singular e definitiva importância, pois 
foi na condição de editor chefe do Diá-
rio da Borborema, nos anos 1980, salvo en-

gano, que ele, generosamente, começou 
a acolher os meus primeiros textos, os 
primeiros escritos que começava a en-
caminhar para as prestigiadas pági-
nas do Diário da Borborema, a exemplo 
do artigo que escrevi sobre a crise da 
escritura e da escritura da crise na in-
sólita ficção de Clarice Lispector, obje-
to, na época, de minha contumaz e ávi-
da leitura. Num contexto histórico em 
que ainda não havia disquete, muito 
menos pen drive, Cícero Dias recebia os 
meus textos; e, ato contínuo, pedia que 
eles fossem datilografados para, poste-
riormente, serem publicados. De Cícero 
Dias, guardo a imagem de um profis-
sional sério, austero, que não era afei-
to ao sorriso fácil, e muitas vezes falso, 
mas que era extremamente competen-
te e comprometido com o ofício cotidia-
no a que se consagrou com unção qua-
se religiosa. Vitimado por um ataque 
cardíaco que o impeliu à realização de 
uma delicada cirurgia realizada na ci-
dade de João Pessoa, Cícero Dias não 
resistiu; e, lamentavelmente, faleceu, 
deixando sentida lacuna no jornalis-
mo paraibano.

Completando a tríade de doloridas 
ausências, agora, mais precisamen-
te na madrugada do último domingo 
do mês em curso, faleceu Chico Ma-
ria, um código onomástico que impõe 
respeito nas cenas e cenários da im-
prensa paraibana. Pluridimensional 
em seus numerosos e multiplicados fa-
zeres, Chico Maria conferiu incomum 
brilho em todas as áreas em que atuou 
na vida campinense. Como delegado 
de polícia, Chico Maria se notabilizou 
pela firmeza com que se conduziu em 
alguns casos extremamente difíceis, 
nos quais se houve sempre com a in-
vulgar virtude do desassombro. Chi-
co Maria pontificou, de igual maneira, 
como um cronista literário dotado de 
singular talento, sobretudo, quando lo-
grou empreender líricos mergulhos na 
memória profunda de Campina Gran-
de, da qual emergiu como o arquite-
to convincente de marcantes perso-
nagens da vida cultural campinense: 
tipos humanos memoráveis que, com 
engenho e arte, foram transfigurados 
e perenizados pela ótica sensível do 
eminente cronista campinense.

Radicalmente ambígua em sua on-
tológica natureza, a crônica é um gê-
nero inclassificável, na medida em que 
flerta com múltiplas modalidades de 
constituição do fenômeno literário, mas 
não assina pactos de convivência dura-
doura com nenhum deles, senão con-
sigo mesma, com o seu assumidamen-
te errático e congenitamente libertário 
jeito de ser e de estar no movente uni-
verso das letras. Nas hábeis mãos de 
Chico Maria, a crônica configurou-se 
num conjunto diversificado de narrati-
vas voltadas para a cartografia de per-

sonagens e acontecimentos revelado-
res da vida boêmia e lúdica da cidade 
de Campina Grande, na qual Chico Ma-
ria viveu significativa parte de sua exis-
tência de longevo nonagenário.

Delegado de polícia, cronista, jorna-
lista de batente, advogado, Chico Ma-
ria era também membro da Academia 
de Letras de Campina Grande, na qual 
ocupava a Cadeira de número 36, cujo 
Patrono é a exponencial figura do tri-
buno, poeta, professor, jurista e político 
Raymundo Yasbeck Asfora. Espraian-
do-se, em tantas searas, em todas elas 
imprimindo o selo do seu fulgurante ta-
lento, Chico Maria atingiu o cume das 
suas possibilidades intelectuais no di-
fícil e fascinante ofício de entrevistador, 
no qual ele se consumiu; se consumou; 
e se consagrou como um verdadeiro 
ícone, que o diga o imortal programa 
televisivo intitulado Confidencial, sinô-
nimo de audiência garantida e crescen-
te. Programa esse, no qual Chico Maria 
entrevistou personalidades sumamen-
te importantes do campo político, re-
ligioso, empresarial, extraídas, enfim, 
das mais variadas geografias da vida 
campinense, paraibana e brasileira.

Passando ao largo, deliberada e 
conscientemente, das indagações ado-
cicadas e óbvias, feitas, na maioria das 
vezes, para incensar e engordar o ego 
de certos entrevistados narcísicos, que 
não suportam o contraditório, Chico 
Maria, na realização do programa que 
era efusivamente celebrado em todas 
as artérias de Campina Grande, nota-
bilizou-se em fazer perguntas duras, 
contundentes, cuja intencionalidade 
precípua não era constranger o entre-
vistado, mas sim efetivar, na boa acep-
ção semântica da palavra, provocações 
necessárias, das quais pudesse emergir 
a verdade, o que realmente era do inte-
resse da coletividade. Ao assim proce-
der, movido pelos indeclináveis vetores 
da coragem de ser, Chico Maria alarga-
va os compassos da sua respeitada in-
dividualidade e pontificava como o tra-
dutor fiel da vontade, frequentemente 
espezinhada, das pessoas simples do 
povo, a quem se nega o direito da vez 
e da voz, numa sociedade perenemen-
te governada pela mentira, pela hipo-
crisia, pela retórica, diria Nelson Ro-
drigues, bonitinha, mas ordinária, pelo 
jogo sórdido das aparências. Era con-
tra esse estado de coisas, muitas vezes 
recorrente em certo jornalismo subser-
viente aos ditames do poder, que sem-
pre se insurgiu o entrevistador Chico 
Maria, que fez escola, e cujo estilo ini-
mitável, único, o projetou como um au-
têntico emblema do nosso jornalismo, 
um paradigma de conduta ética, que, 
por todos os ângulos que o queiramos 
examinar, é digno de aplausos e justo 
reconhecimento. Há silêncio e luto no 
jornalismo campinense.

Silêncio e luto no jornalismo campinense
Imagem: Reprodução

Rachmaninoff, autor do poema sinfônico ‘A Ilha dos Mortos’

O programa Espaço Cul-
tural de hoje vai focar tam-
bém na prática de esportes, 
remetendo ao Dia do Espor-
tista, celebrado no próximo 
sábado (dia 19). A edição vai 
mostrar como artistas pa-
raibanos, que também são 
atletas, julgam como funda-
mental tal filosofia em sua 
trajetória em si.

Editado e apresentado 
pelo jornalista Jãmarrí No-
gueira, o conteúdo vai das 
22h à meia-noite na Rádio 
Tabajara (105,5 FM), com 
transmissão também pelo 
site oficial da emissora.

Um bloco trará depoimen-
tos de profissionais como o 
quadrinista Mike Deodato Jr. 
(faixa preta em karatê), o es-
critor Tiago Germano (ma-
ratonista e tenista), a canto-
ra Yasmin Luna (ciclista) e o 
músico Marcelo Máximo (ul-
tramaratonista).

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial da Rádio Tabajara

n 

Edição de 
hoje traz os 
depoimentos 
dos artistas 
desportistas e 
os pedidos de 
cada um para 
músicas da cena 
paraibanaCantora paraibana Yasmin Luna também é adepta do ciclismo

Além do bloco com os 
artistas que são atletas (e 
que pedirão músicas da 
cena paraibana), o progra-
ma terá canções de diver-
sos nomes da cena paraiba-
na, como Renato Marinho, 
Yuri Gonzaga, Davi Ga-
bínio, banda Absurdus 
e Rayr Negron. Também 
Mandí, Alana, Ogbuug e 
Agatha, além de Gitana Pi-
mentel e Elon.

A playlist também trará 
músicas de Kaysh, banda 
Vieira, Duo Pedrada, Diego 

CDM, Vivi Stayner, Tocaia 
da Paraíba e Possíveis Habi-
tantes da Lua, além de Chi-
co César, Eric, Ally Ferrei-
ra, Mebiah, Totonho, Mira 
Maya, Sinta a Liga Crew e 
Flor de Pedra.

A edição pode ser ou-
vida também pelo site 
oficial da Rádio Tabaja-
ra (radiotabajara.pb.gov.
br/radio-ao-vivo/), e, no 
dia seguinte à apresenta-
ção, fica disponível no ca-
nal da Funesc no YouTube  
(/TvFunesc).

Foto: Instagram



Para justificar o gosto pela atividade de 
escritor, Ariano Suassuna dizia que estaria 
satisfeito se seu livro tivesse pelo menos um 

leitor. Mesmo assim valeria a pena escrever.
Me dou por satisfeito porque meu livro Tapuio 

– Do nascer ao entardecer (2020), editado para 
marcar meus 65 anos de vida, teve e continua 
angariando leitores.

Tomo a liberdade de publicar dois 
depoimentos que trouxeram emoção, pelos quais 
sou grato às palavras de estímulo, sem, contudo, 
deixar ressaltar o apreço por outros que o livro 
se fez merecedor e que oportunamente serão 
publicados.

José Nunes e seu ‘Tapuio’
O jornalista Nathanel Alves aqui e ali me 

ligava – nos anos 1970, 80 –, pedindo-me pra 
ir ao terraço de sua casa – ali perto do Espaço 
Cultural –, porque a angústia era grande 
e precisava de companhia. Curiosamente, 
nada falávamos a respeito. Ele devia fazer o 
mesmo com outros, pois muitas vezes Gonzaga 
Rodrigues estava lá, como lá estava, também, 
um jovem fascinado pelas crônicas e inteireza 
dos dois: José Nunes, autor, por sinal, de Uma 
Vida Bem Escrita (biografia do Gonzaga, de 
2008), e de Um Terraço para Nathan (biografia 
do Nathan, de 2003).

Não é fácil fazer arte, de qualquer gênero, 
em João Pessoa, pois o padrão estabelecido 
por vivos e mortos, aqui – em todas as áreas – é 
altíssimo. Há muito me reconheço como nada 
mais, nada menos do que parte do caldo de 
cultura que existe apenas para que, quando 
menos se espere, aflore um gênio. Mas releia-se 
a epígrafe, que tirei do Tapuio, que acabo de ler, 
do José Nunes:

“Olhando para trás, encontro o místico 
buscando o sumo Bem, o artista captando o Belo, 
e o filósofo, a Verdade. Não sou nenhum dos três, 
mas sinto-me gratificado com o Bem, com o Belo 
e com a Verdade.”

E ele é, realmente, tranquilo. Se pianista, 
seu repertório não teria um Rachmanínof, mas 
um Erik Satie, um “Clair de Lune” do Debussy. 
Bom de versos, preferiu – daí Nathanael e 
Gonzaga de modelos, na juventude – a poesia 
em prosa, que é a crônica. Para quem o lê nos 
jornais “há séculos”, como eu, vê que Tapuio é, 
de repente, um longa-metragem de seus curtas, 
um latifúndio de seus minifúndios que foram 
as paisagens de sua infância, sobre as quais 
conclui-se que hoje são fotos na parede, ‘mas 
como doem’.

Que o digam os closes que ele fez do pai e da 
mãe. 

Waldemar José Solha

***

Outra opinião, que gostaria de partilhar, 
é da poetisa e historiadora Ana Maria César, 
da Academia Pernambucana de Letras, que, 
no final do ano de 2020, publicou o livro Três 
Homens Chamados João – Uma Tragédia em 
1930. Em carta eletrônica, assim se expressou 
sobre meu trabalho:

José Nunes, seu livro Tapuio é um canto de 
amor a sua terra, à gente que é também sua 
gente. Tem trechos antológicos, de uma poética 
imensa. Algumas passagens li e reli, como a do 
capítulo A terra da solidão.  Parabéns e obrigada 
por me fazer mergulhar nas profundezas do 
nosso Sertão.

Aliás, um dos livros que mais me impactaram 
(foi A Bagaceira, de José Américo de Almeida). Li 
quando era jovem e revê-lo se faz necessário.

Registrar paisagens, memórias, sentimentos 
é criar história. Você escreve com um sentimento 
belo e triste, poético e quase trágico.

Maravilha.

Crônica 
  Em destaque

O salário do
escritor

José Nunes - Jornalista
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Hoje e amanhã, o site e o canal do 
YouTube do Itaú Cultural (www.
itaucultural.org.br e www.youtu-
be.com/itaucultural) transmitem ao 
vivo a 7ª edição do Mekukradjá – Cir-
cuito de Saberes. Com curadoria da 
antropóloga e documentarista Júnia 
Torres, do escritor e educador Da-
niel Munduruku e da pesquisadora 
e curadora Naine Terena, esta edi-
ção tem como tema “A gente somos 
– Reantropofagizando o Brasil” e reú-
ne 21 indígenas, entre lideranças, aca-
dêmicos, cineastas, escritores, comu-
nicadores e artistas visuais de etnias 
das cinco regiões do país.

Os debates são realizados sempre 
às 10h30 e às 16h30. Revisitam pensa-
mentos acerca do Brasil, sua produção 
artística, os trânsitos ocorridos nesses 

tempos, a partir do marco histórico da 
arte brasileira que foi a Semana de 22, 
e nos processos que foram realizados 
em períodos anteriores.

A cantora indígena Djuena Tikuna 
encerra a programação amanhã, em 
show on-line que apresenta suas prin-
cipais músicas, entre elas ‘Yiemagü rü 
nainecüti’igü’ e ‘Maraka’nandê’.

Conversas exploram temas como artes dos povos originários e a invisibilização

Olhar indígena sobre a 
Semana de Arte Moderna

Debate virtual

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial do Itaú Cultural

Da Redação
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Cantora Djuena Tikuna encerra 
programação com show virtual
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EM cartaz
ESTREIA

CoRAção dE Fogo (Fireheart. EUA. 
Dir: Laurent Zeitoun, Theodore Ty. Animação. 
Livre). Desde criança Geórgia só tinha um so-
nho: se tornar bombeira, como o seu pai. In-
felizmente, no ano de 1932 em Nova York, as 
mulheres não podiam atuar nessa profissão. 
Quando os bombeiros da cidade desaparece-
ram misteriosamente, ela vê sua grande chan-
ce. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 14h45 (ape-
nas sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3 (dub.): 13h30 (apenas sáb. e dom.).

A JAulA (Brasil. Dir: João Wainer. Suspen-
se. 16 anos). Um ladrão (Chay Suede) entra 
com facilidade no carro de luxo estacionado 
numa rua pacata, mas, ao tentar sair, desco-
bre que está preso em uma armadilha, inco-
municável, sem água ou comida. Recai sobre 
ele a vingança que um famoso médico (Ale-
xandre Nero) planejou depois de sofrer inú-
meros assaltos. CENTERPLEX MAG 4: 17h15 - 
19h30 - 21h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 14h45 
(exceto sáb e dom.) - 17h - 19h10 - 21h10.

unChARTEd: FoRA do MApA (unchar-
ted: drake’s Fortune. EUA. Dir: Ruben Fleis-
cher. Ação e Aventura. 12 anos). Baseado em 
uma das séries de videogame, mostra a pri-
meira aventura de caça ao tesouro do jovem 
Nathan Drake (Tom Holland) com seu parcei-
ro Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). 
CENTERPLEX MAG 3: 16h30 (dub.) - 19h (leg.) 
- 21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 
15h - 17h30 - 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 7: 
14h15 (dub.) - 16h45 (dub.) - 19h15 (dub.) - 
21h45 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Macro-
XE: 14h (dub.) - 16h30 (dub.) - 19h (dub.) - 21h30 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 14h 
- 16h30 - 19h - 21h30; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 5 (dub.): 14h30 - 17h - 19h30; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 15h; CINE SERCLA TAMBIÁ 
6 (dub.): 16h15 - 18h30 - 20h45; CINE SERCLA 
SERCLA 2 (dub.): 16h15 - 18h30 - 20h45; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 15h; CINE SER-
CLA PARTAGE 5 (leg.): 21h.

ConTInuAção

CASE CoMIgo (Marry Me. EUA. Dir: Kat 
Coiro. Comédia, Romance. 12 anos). Kat Val-
dez (Jennifer Lopez) é uma das mais famosas 
cantoras pops, além disso, ela faz o par mais 
sexy do mundo com seu noivo (Maluma). No 
dia do casamento, Kat descobre que ele esta-
va traindo com sua assistente. Abalada e com 
raiva, ela caba se casando com alguém alea-
tório da plateia (Owen Wilson). CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (leg.): 14h30; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2 (dub.): 18h (exceto seg.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h50; CINE SER-
CLA SERCLA 4 (dub.): 15h50.

EduARdo E MônICA (Brasil. Dir: René 
Sampaio. Romance e Drama. 16 anos). Em 
um dia atípico, uma série de coincidências le-
vam Eduardo (Gabriel Leone) a conhecer Mô-
nica (Alice Braga) em uma festa. Uma curio-

sidade é despertada entre os dois e, apesar 
de não serem parecidos, eles se apaixonam 
perdidamente. CENTERPLEX MAG 2: 18h15.

ExoRCISMo SAgRAdo (The Exorcism 
of god. EUA, México, Venezuela. Dir: Alejan-
dro Hidalgo. Terror. 16 anos). Um padre (Will 
Beinbrink) comete um terrível sacrilégio ao ser 
possuído durante um ritual de exorcismo. De-
zoito anos depois, as consequências de seu 
pecado voltam para assombrá-lo. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4: 13h30 (dub.) - 16h (dub.) - 18h30 
(dub.) - 21h (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
4 (dub.): 14h45 - 17h20 - 20h.

hoMEM-ARAnhA - SEM VolTA pARA 
CASA (Spiderman - no Way home. EUA. 
Dir: Jon Watts. Ação, Fantasia, Super-Herói. 
12 anos). Peter Parker (Tom Holland) pre-
cisará lidar com as consequências da sua 
identidade como aracnídeo ter sido reve-
lada pelo Clarim Diário. Incapaz de sepa-
rar sua vida normal das aventuras de ser 
um super-herói, Parker pede ao Doutor Es-
tranho (Benedict Cumberbatch) para que 
todos esqueçam sua verdeira identidade. 
Entretanto, o feitiço não sai como planeja-
do. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 17h15; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h (ex-
ceto seg. e ter.) - 21h (exceto seg. e ter.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 20h; CINE SER-
CLA PARTAGE 1 (dub.): 20h.

MoonFAll - AMEAçA lunAR (Moon-
fall. EUA. Dir: Roland Emmerich. Ficção Cien-
tífica. 14 anos). Por motivos desconhecidos, 
a Lua sai de sua órbita e passa a se des-
locar em direção à Terra, podendo causar 
uma colisão em breve. Uma ex-astrounauta 
da Nasa (Halle Berry) acha que pode resol-
ver essa situação e impedir que o impacto 
aconteça, mas apenas um de seus colegas 
(Patrick Wilson) acredita nela. CENTERPLEX 
MAG 2 (dub.): 15h30 (sáb. e dom.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 20h30; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 20h30 (exceto seg.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 18h; CINE 
SERCLA SERCLA 4 (dub.): 18h.

MoRTE no nIlo (death on the nile. Rei-
no Unido, EUA. Dir: Kenneth Branagh. Sus-
pense. 14 anos). Durante sua viagem de lua 
de mel pelo Rio Nilo, o casal Linnet Ridgeway 
(Gal Gadot) e Simon Doyle (Armie Hammer), 
convidaram os entes mais queridos para um 
cruzeiro. Porém, um passageiro é misteriosa-
mente morto e um dos convidados, por coin-
cidência, é o mais famoso detetive do mun-
do, Hércules Poirot (Branagh). CENTERPLEX 
MAG 2 (leg.): 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 
10  - VIP (leg.): 15h15 - 18h - 20h45; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 3 (dub.): 18h15 (exceto 
seg. e ter.) - 21h15 (exceto seg.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 5 (dub.): 17h35; CINE SERCLA 
SERCLA 1 (dub.): 17h35.

SIng 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. Anima-
ção. Livre). Na glamourosa cidade de Redsho-
re, Buster Moon e a galera superam seus limi-
tes em uma jornada para convencer o recluso 
astro a subir aos palcos novamente. CENTER-
PLEX MAG 4 (dub.): 15h; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 3 (dub.): 13h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 15h25 (sáb. e dom.); CINE SERCLA 
SERCLA 1 (dub.): 15h25 (sáb. e dom.).

SpEnCER (EUA, Reino Unido, Alemanha, 
Chile. Dir: Pablo Larrain. Biografia e Drama. 
12 anos). Nos anos 90, Diana (Kristen Stewart) 
passa o feriado do Natal com a família real 
em Norfolk, Reino Unido. Apesar das bebidas, 
brincadeiras e comidas em que sabe o roteiro, 
esse final de ano vai ser diferente. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3 (leg.): 21h15.

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. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 3: 16h15 - 18h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2: 15h45 (exceto seg. e ter.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2: 20h30; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 4: 17h15 - 19h15; CINE SER-
CLA SERCLA 3: 17h15 - 19h15; CINE SER-
CLA SERCLA 4: 20h30.

Foto: Divulgação

Baseado em game, ‘Uncharted: Fora do Mapa’ mostra um caça ao tesouro com Tom Holland

“Registrar paisagens, memórias, 
sentimentos é criar história. Você 
escreve com um sentimento belo e 
triste, poético e quase trágico.”
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Edital

Funesc seleciona projetos para 
a Caravana Interatos no estado

A Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) lança o edital de 
seleção de espetáculos e oficinas 
apresentados por grupos e minis-
trantes das áreas de circo, dança e 
teatro para compor a Caravana In-
teratos 2022. A programação deve 
ser realizada entre os meses de 
abril e junho, contemplando as ci-
dades de Baía da Traição, Pedras 
de Fogo, Duas Estradas, Solânea, 
São Mamede, Monte Horebe, Poço 
Dantas, Serra Grande, Esperança, 
Monteiro, Ouro Velho e São João 
do Rio do Peixe.

Serão selecionadas 24 propos-
tas (12 apresentações cênicas e 12 
oficinas). Para cada espetáculo se-
lecionado, será pago um cachê de 
R$ 3,5 mil. Em caso de deslocamen-
to intermunicipal, será acrescido 
ao custo adicional de R$ 600. Para 
cada oficina o valor do cachê é de 
R$ 1,2 mil. Em caso de deslocamen-
to intermunicipal, será agregado ao 
custo total o valor de R$ 200.

As inscrições podem ser feitas 
através do site oficial da Fundação 
(www.funesc.pb.gov.br) até as 17h 
do dia 17 de março. Podem par-
ticipar da seleção pessoas físicas 

maiores de 18 anos, residentes na 
Paraíba; Microempreendedores In-
dividuais (MEI), com sede no esta-
do; pessoas jurídicas, na condição 
de representantes exclusivas de ar-
tistas, com sede na Paraíba. Ao se 
inscrever, o proponente deverá se-
lecionar o município em que preten-
de apresentar a sua proposta.

Segundo o presidente da Fu-
nesc, Pedro Santos, a iniciativa pre-
tende promover o intercâmbio en-
tre grupos culturais de diferentes 
regiões da Paraíba. “Além de in-
centivar o retorno de artistas e gru-
pos aos palcos, este ano a Carava-
na Interatos vai aprofundar a sua 
presença no interior da Paraíba. A 
ideia também é promover o diálo-
go entre os grupos participantes do 
projeto e a produção cultural local, 
tanto através das oficinas, quanto 
dos bate-papos ao final de cada es-
petáculo”, explicou.

O projeto integra uma série de 
atividades descentralizadas em 
alusão aos 40 anos da Funesc. Con-
forme explica Pedro Santos, a rea-
lização do projeto no interior do 
Estado conta com a parceria das 
prefeituras locais, através dos se-

cretários e dirigentes de cultura 
dos municípios.

Com essa, a Funesc tem em aber-
to inscrições de quatro editais: se-
leção de 20 artistas visuais de gra-
fite para produção de painéis sobre 
os 40 anos (até 9 de março); chama-
mento para seleção de produtores 
culturais para realização de oficinas 
em 36 municípios paraibanos (até 2 
de março); e o edital da 5ª Mostra Fe-
minina de Artes Cênicas – Matriz 
(finaliza no próximo dia 23).

Todos os editais e formulários 
de inscrições podem ser acessados 
através da página da instituição.

Em 2019, Interatos apresentou ‘Dom Quixote’, da Cia. Loucos de Palco
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Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial da Funesc 
para os editais

Artistas do estado estão no acervo permanente do recém-inaugurado Miman, no Centro Histórico de Paraty (RJ)

Museu naïf conta com obras da PB
artEs visuais

A Paraíba está repre-
sentada com alguns artis-
tas no acervo do Museu de 
Arte Naïf (Miman), inaugu-
rado em novembro do ano 
passado, no Centro Histó-
rico de Paraty, cidade colo-
nial situada na região Sul 
do estado do Rio de Janei-
ro. As obras, todas produzi-
das em pequenos formatos, 
integram exposição coleti-
va aberta permanentemen-
te no local.

“É uma grande satisfação 
ter uma obra minha fazendo 
parte do acervo permanente, 
que foi idealizado pelo artis-

ta naïf André Cunha e seu 
sócio, Pedro Cruz. Ter sua 
obra em algum acervo fora 
do seu estado natal significa 
que sua arte foi reconhecida 
e, para mim, é um avanço, a 
subida de mais um degrau 
na carreira”, confessou o ar-
tista Luiz Tananduba, que 
integra a exposição com o 
quadro Filho Único, pintu-
ra em tinta acrílica produzi-
da em 2020. Quem também 
participa da coletiva é o pai 
adotivo de Tananduba, Ale-
xandre Filho, com a tela de-
nominada Anjo Querubim, 
que mostra uma criatura ce-
lestial de costas, pendurada 
num cajueiro.

Tananduba informou que 

ambos produziram as obras 
atendendo convite formu-
lado pelos proprietários do 
Miman para compor a co-
letiva, que reúne trabalhos 
de 122 artistas naïfs de todo 
o Brasil. A pintura de Ta-
nanduba mostra uma crian-
ça soltando pipa num sítio, 
em meio à solidão. “Depois 
que a pintei foi que percebi 
que, de forma inconsciente, 
o qual é muito forte, eu me 
retratei, pois o garoto apa-
rece no quadro sem ter nin-
guém por perto. Nasci na ci-
dade de Caiçara, na região 
do Curimataú do estado, e, 
na minha infância, sempre 
brinquei só. Eu tinha brin-
quedo, mas não com quem 

brincar”, relembrou ele.
O artista visual apontou 

que, com o passar do tempo, 
passou a ajudar o seu pai bio-
lógico, que era vaqueiro na 
Fazenda Bonsucesso. “Traba-
lhava com ele das 3h às 17h e, 
com isso, por volta dos 8 anos 
de idade, adquiri um tique 
nervoso e fui fazer tratamen-
to médico na cidade de Gua-
rabira. O artista Alexandre 
Filho, que conhecia minha fa-
mília, se dispôs a me abrigar 
em sua casa, em Guarabira, 
para que eu fosse tratado du-
rante uns 15 dias. Só que eu 
não quis mais retornar para 
minha casa e minha mãe en-
tendeu que seria melhor para 
mim ficar em Guarabira, que 

aos meus olhos era uma cida-
de grande e mais movimen-
tada. Mas não deixava de vi-
sitar meus pais”, relatou Luiz 
Tananduba. Ele passou 10 
anos em Guarabira até vir 
morar na cidade de João Pes-
soa. “Naquele período, em 
Guarabira, também não co-
nhecia crianças por perto e 
comecei a desenhar com giz 
de cera quando percebi como 
meu pai adotivo criava suas 
pinturas. Era uma coisa ma-
ravilhosa, pois ele pintava 
onça, caju, e isso me encan-
tava. Então, a partir de 1985, 
comecei a pintar sobre tela”, 
contou Tananduba. 

O artista ainda observou 
outro aspecto que considera 

relevante, por estar sua obra 
integrando o acervo do Mi-
man, em Paraty, cidade de-
tentora do título de Patri-
mônio da Humanidade da 
Unesco. “Com o fechamento 
do Museu Internacional de 
Arte Naïf (Mian), que fun-
cionava na capital e encer-
rou as atividades em 2016, o 
Museu de Arte Naïf passou 
a ser o único aberto no esta-
do do Rio de Janeiro”, dis-
se Luiz Tananduba, acres-
centando que também estão 
com obras no acervo do mu-
seu outros artistas paraiba-
nos, a exemplo de nomes 
como Analice Uchôa, Adria-
no Dias, Tito Lobo, Maby 
Silva e Letícia Lucena.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Luiz Tananduba (ao lado) integra 
a exposição do Museu de Arte 
Naïf com o quadro ‘Filho Único’ 
(acima), pintura em tinta acrílica 
produzida em 2020

Pai adotivo de Tananduba, 
Alexandre Filho (ao lado) está 

na mostra com ‘Anjo Querubim’ 
(acima), obra que traz uma criatura 

celestial pendurada num cajueiro
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A Assembleia Legislati-
va da Paraíba aprovou, on-
tem, por unanimidade, a 
Política de Saúde direcio-
nada aos cuidados e com-
bate às consequências do 
Transtorno de Ansiedade 
Generalizada (TAG) e ao 
transtorno misto ansioso e 
depressivo. Os parlamen-
tares também foram favo-
ráveis à criação do Selo da 
Empresa Amiga da Agri-
cultura Familiar destina-
do a empresas que utili-
zem produtos deste setor.

De autoria do deputado 
Júnior Araújo (Avante), o 
projeto além de criar uma 
política de ações de cuida-
dos e de enfrentamento às 
consequências do Trans-
torno de Ansiedade Ge-
neralizada, especifica que 
caberá ao Poder Executivo, 
principalmente por meio 
da Secretaria Estadual de 
Saúde, desenvolver ativi-
dades direcionadas a pro-
mover o conhecimento 
sobre a identificação, sig-
nificados e tratamentos 
do TAG, assim como, do 
transtorno misto ansioso 
e depressivo. 

O parlamentar defen-
de ainda a elaboração e 
ampla divulgação de ma-
terial didático impresso e 
mídias digitais sobre os 
transtornos, diagnóstico 
e o tratamento adequado. 
Segundo a matéria, o de-

putado Júnior Araújo de-
fende ainda a realização 
de eventos públicos de 
conscientização e sensibi-
lização para levar ao co-
nhecimento da população 
informações sobre o TAG.

“O Brasil sofre uma ver-
dadeira epidemia de an-
siedade e de depressão. Se-
gundo dados publicados 
pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) em 
2017, o Brasil tem o maior 
número de pessoas ansio-
sas do mundo: 18,6 mi-
lhões de brasileiros (9,3% 
da população) convivem 
com o transtorno. A gravi-
dade desse cenário impõe 
a mobilização coordena-
da do Poder Público e da 
sociedade civil para com-
bater esse mal, que pode-
rá ser iniciada através da 
política de cuidados”, de-
clarou o deputado.

A Rede Sustentabilida-
de realiza amanhã seu En-
contro Estadual às 9h, no 
Hotel Manaíra, em João 
Pessoa. O evento terá filia-
ções e anúncio de 30 pré-
candidatos do partido aos 
cargos de deputado esta-
dual e federal, para as elei-
ções deste ano. A ativida-
de, além de contar com a 
presença de lideranças na-
cionais da legenda, servi-
rá também para externar 
o posicionamento para as 
eleições de 2022.

“Apresentaremos um 
grupo de pessoas que re-
presentam a diversidade do 
povo paraibano.  Homens e 
mulheres comprometidos 
com as mudanças sociais e 

com uma forma de encarar 
a política em nosso estado. 
Teremos muitas surpresas e 
novidades”, adiantou o de-
putado estadual Chió, que é 
membro dirigente partidá-
rio do Elo Nacional. 

Entre elas, o parlamen-
tar anunciou pré-candida-
turas coletivas, de pessoas 
trans, de quilombolas e de 
outros grupos representan-
tes da população paraiba-
na. “Queremos ampliar a 
representatividade no le-
gislativo estadual e federal”, 
ressaltou.

Na Paraíba, a Rede tem 
como dirigentes Emmanuel 
Furtado (porta-voz mas-
culino) e Cristiana Almei-
da (porta-voz feminina). 
A legenda destaca que em 
março será realizado mais 
um grande evento de filia-

ção com anúncio de novas 
50 pré-candidaturas. Des-
ta vez, a atividade será em 
conjunto com o Psol, que 
vai se federar com a Rede.

Nova atitude
No período da tarde, 

a partir das 14h, no mes-
mo local, serão anunciados 
os 50 selecionados para a 
segunda turma do cur-
so do “Movimento Nova 
Atitude”, focado em ca-
pacitar e mobilizar novos 
líderes para renovar e qua-
lificar a política do Esta-
do. Eles também partici-
parão na aula inaugural 
que terá como facilitador 
o estrategista em carrei-
ras, Rodrigo Apolinário, 
que abordará o tema No-
vas Lideranças Políticas de 
Altas Performances.

O Movimento Nova 
Atitude é uma iniciativa 
política, idealizada por jo-
vens lideranças na Paraí-
ba, que tem como principal 
objetivo capacitar e mobi-
lizar outras jovens líde-
res para qualificar ainda 
mais a política paraiba-
na e potencializar as mu-
lheres para a conquista de 
um espaço maior no cená-
rio político. Os princípios 
da iniciativa são Sustenta-
bilidade, Diversidade, De-
fesa da democracia, Cultu-
ra da paz, Compromisso 
com as boas práticas na 
política, Ética e Transpa-
rência. O deputado esta-
dual Chió é o embaixador 
do Movimento Nova Ati-
tude. Mais informação no 
www.movimentonovaati-
tude.com.br.

A Assembleia Legislati-
va fará um pedido ao pre-
sidente do Tribunal de Jus-
tiça do Estado da Paraíba, 
desembargador Saulo Hen-
riques de Sá e Benevides, 
para que ele solicite aos juí-
zes das comarcas paraiba-
nas que julgam processos 
que envolvam as Fazendas 
Públicas Estaduais e Muni-
cipais, a realização de um 
esforço concentrado para 
expedirem, os Requisitórios 
de Precatórios até 2 de abril 
para o orçamento de 2023. 

O deputado estadual Jeo-
vá Campos, autor do Reque-
rimento 20.391/22, aprova-
do na sessão de ontem, que 
solicita ao TJPB essa agili-
dade na expedição dos Re-
quisitórios de Precatórios, 
explica que se esse esforço 
concentrado não for reali-
zado, muitos credores que 
têm créditos incontrover-
sos e transitados em julga-
do serão prejudicados. “Esse 
apelo é apenas para os cre-
dores cujos processos não 
cabem mais recursos, que já 
foi transitado e julgado”, rei-
tera o parlamentar, adian-
tando que essa solicitação 
da ALPB é respaldada por 
advogados, servidores pú-
blicos e membros da comu-
nidade jurídica que movi-
mentam a Justiça paraibana. 

O parlamentar reiterou 
ainda que é necessário esse 
esforço concentrado para 

que  muitos credores não fi-
quem impedidos de rece-
ber seus créditos em 2023. 
“Essa Emenda definiu o dia 
2 de abril como prazo limite 
para expedição de precató-
rios para inclusão no exercí-
cio do próximo ano e como 
o prazo está muito próximo, 
sem esse esforço concentra-
do haverá, inevitavelmen-
te, o retardamento do rece-
bimento dos valores pelos 
credores. Mas, confiamos 
que o presidente do TJPB 
será sensível a essa questão 
e os juízes entenderão a im-
portância desta ação”, fina-
liza Jeová.

A redução do prazo esta-
belecido pelo art. 1º, §5º da 
Emenda Constitucional nº 
114, que antecipou de 1º de 
julho para o dia 2 de abril o 
prazo limite para expedi-
ção de precatórios para in-
clusão no exercício seguinte, 
deixou em suspense todos 
os credores que têm recur-
sos a receber de processos 
judiciais.

Com o intuito de forta-
lecer os agricultores fami-
liares, a Casa de Epitácio 
Pessoa  aprovou, também, 
ontem, o Selo da Empre-
sa Amiga da Agricultura 
Familiar, destinado a em-
presas do setor público e 
privado que utilizem pro-
dutos da agricultura fami-
liar na preparação dos ali-
mentos comercializados. 

De acordo com o pro-
jeto do deputado Anísio 

Maia (PT), para ser con-
templada, além de utilizar 
e comercializar, a empresa 
deve divulgar que faz uso 
dos produtos da agricul-
tura familiar.

“A presente propos-
ta tem por objetivo apre-
sentar mais uma forma 
de aumentar a demanda e 
a comercialização de ali-
mentos produzidos por 
agricultores familiares 
paraibanos, suas organi-

zações, empreendedores 
familiares rurais, pesca-
dores, entre outros. Permi-
tirá que as empresas pú-
blicas e privadas presentes 
no estado da Paraíba pos-
sam produzir e comercia-
lizar alimentos mais sau-
dáveis, ao passo em que 
também fortalecerá a ge-
ração de renda e desen-
volvimento da economia 
no estado”, argumentou 
Anísio.

“O Brasil 
sofre uma 
verdadeira 
epidemia de 
ansiedade e 
de depressão

Júnior Araújo

lideranças nacionais

Rede realiza evento de filiação em JP

Casa também aprova Selo Empresa

Programa é direcionado aos cuidados e combate às consequências do Transtorno de Ansiedade Generalizada

Assembleia aprova política de saúde
depressão

Pettrônio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

Meta
Objetivo do Selo da 
Empresa Amiga da 

Agricultura Familiar é 
fortalecer 

os agricultores 
familiares no 

Estado da Paraíba

Foto: Divulgação/ALPB

Deputados estaduais decidiram aprovar, por unanimidade, projeto de lei que amplia o combate e cuidados contra a depressão

julgamento

Assembleia pedirá ao TJPB 
agilidade nos precatórios

n 

Se não 
houver 
agilidade, 
muitos 
credores 
serão 
prejudicados

Pettrônio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

Segundo o 
deputado estadual 

Chió, a Rede 
quer ampliar a 

representatividade 
nos legislativos 

estadual e federal

Foto: Divulgação
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A presidente da Co-
missão Parlamentar de In-
quérito da Banda Larga, 
a vereadora Elisa Virgi-
nia (Progressistas), define, 
hoje, a data para discussão 
e votação do relatório fi-
nal da CPI da Banda Lar-
ga. A Comissão investigou 
a qualidade e a quantida-
de na entrega do serviço 
de internet contratado pe-
los pessoenses às operado-
ras que prestam este tipo 
de serviço em João Pessoa. 

De acordo com o rela-
tor da CPI da Banda Larga, 
o vereador Odon Bezerra 
(Cidadania),  os membros 
da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito, já rece-
beram o relatório para to-
marem conhecimento do 
conteúdo.

Ainda, segundo Odon, 
as operadoras de internet 
não entregavam o que era 
contratado pelos usuários 
deste serviço em João Pes-
soa. Essa é apenas uma de 
outras tantas conclusões 

Trâmite
Membros da CPI 

já receberam 
o relatório 
para tomar 

conhecimento

Comissão investigou a qualidade e a quantidade na entrega do serviço de internet contratado pelos pessoenses

CPI define hoje data para relatório
banda larga

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

que o documento trará em 
suas páginas com texto fi-
nal já concluso e já entre-
gue. 

Ainda de acordo com 
Odon, após a discussão 
e votação em âmbito de 
CPI, cópias do relatório fi-
nal serão entregues ao Mi-
nistério Público da Paraí-
ba e ao Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor. 

“Não é uma matéria fá-
cil para que você consiga 
provar uma prestação de 
serviço. Mas também não 
é difícil. Vou explicar me-
lhor. É algo extremamen-
te técnico. Todavia, nós 
consumidores, muitas ve-
zes nossa internet cai sis-
tematicamente. A pergun-
ta que foi feita na CPI, será 
que nós estamos receben-

do a velocidade que pa-
gamos. Pela que deixou 
transparecer, não.  A res-
posta seria essa. Nós pa-
gamos pelo serviço que 
é deficitário e não temos 
qualquer contrapartida. 
Ora, se eu compro 200 e 
só recebo 100 porque pa-
gar 200? Isso é simplório 
dentro do direito”, ressal-
tou Odon.

O relator adiantou que 
ele trilhou três verten-
tes como pilares basilares 
para construção do seu re-
latório, que são a presta-
ção de serviços, as análi-
ses dos contratos à luz do 
Código de Defesa do Con-
sumidor e também a ques-
tão estética dos emaranha-
dos de fios nos postes de 
João Pessoa. 

“Essa questão dos fios 
está patente, latente, bate 
nossos olhos todos os dias. 
João Pessoa que é uma ci-
dade antiga, que tem um 
acervo histórico bastan-
te significativo no nosso 
Centro Histórico, se você 
passar por lá dá pena. Te-
mos que nos preocupar e 
muito com esse quesito”, 
finalizou o vereador. 

A Prefeitura de João Pes-
soa chegou a 40% de exe-
cução do mapeamento da 
cidade, por meio do Con-
sórcio João Pessoa Geo-Sus-
tentável. Todo o território 
do município será mapea-
do para atualizar e comple-
mentar a base cartográfica 
digital, o cadastro territo-
rial e implantar os sistemas 
de informações e Planta Ge-
nérica de Valores (PGV). O 
trabalho, que deve ser con-
cluído até abril de 2023, tem 
100% das áreas urbanas e 
rurais já identificadas.

 Todo o levantamento 
está sendo feito com base 

no mapeamento aéreo em 
infravermelho e escanea-
mento a laser de alta reso-
lução para mostrar a cidade 
do alto com extrema preci-
são. O processo inclui ain-
da o mapeamento do relevo, 
das unidades territoriais, in-
fraestrutura e meio ambien-
te, equipamentos e mobiliá-
rios públicos.

Já foram identificados, 
por exemplo, 16 km² de 
áreas de ocupação, 91 co-
munidades, e mais de 7 mil 
lotes. “Pegamos o modelo 
digital de terreno e super-
fície, fizemos a subtração 
e identificamos a altura no 

 A 16ª Vara da Justiça Fe-
deral na Paraíba (JFPB), al-
cançou o maior número de 
processos penais entre todas 
as Varas Federais da 5ª Re-
gião, que abrange os estados 
da Paraíba, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Ala-
goas e Sergipe. A vara, loca-
lizada em João Pessoa, julgou 
102 processos penais durante 
os últimos três anos. 

Os dados estão no Portal 
Business Intelligence (BI) - 
plataforma de gerenciamen-
to de análise de processos do 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região (TRF5). A platafor-
ma indicou também que o de-
sempenho da Vara Penal da 
JFPB foi o melhor entre as Va-
ras Federais da Justiça Federal 
da 5ª Região, levando-se em 
consideração, individualmen-
te, os anos de 2019, 2020 e 2021.

Para a juíza federal Cris-
tiane Mendonça Lage, da 16ª 
Vara Federal na Paraíba, “o 
resultado foi alcançado em 
virtude do comprometimen-
to da equipe da vara, além 

O Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) apresen-
tou, na última terça-fei-
ra, o Painel de Estatísti-
ca do Poder Judiciário, 
um sistema desenvolvi-
do para coleta e moni-
toramento de dados ju-
diciais. Segundo o CNJ, 
será permitida a consul-
ta a dados de produtivi-
dade por órgão julgador, 
o que não existia, até en-
tão, no Justiça em Núme-
ros, a exemplo do número 
de liminares, acervo ele-
trônico e audiências de 
conciliação, aumentando 
a transparência do Poder 
Judiciário.

“Hoje eu tenho a satis-
fação de lançar mais uma 
importante ferramenta 
do Programa Justiça 4.0, 
que é o Painel de Estatís-
tica da base nacional de 
dados do Poder Judiciário 
DataJud”, afirmou o pre-
sidente do CNJ, ministro 
Luiz Fux. O magistrado 
acrescentou que o siste-

ma permitirá a disponi-
bilização dos dados de 
forma organizada e pa-
dronizada em todos os 
sites dos tribunais bra-
sileiros.

Por meio do painel, 
será possível saber quan-
tos processos judiciais 
não recebem nenhum 
tipo de movimentação há 
mais de 50 dias ou onde 
esses processos estão 
paralisados, por exem-
plo. Também há acessos 
dedicados a mapas, de-
monstrando a estrutu-
ra judiciária dos diver-
sos segmentos de Justiça 
e as estatísticas de forma 
georreferenciada.

O objetivo do painel é 
aumentar a automação na 
gestão administrativa e de 
dados processuais do Ju-
diciário. O Painel de Es-
tatísticas terá atualização 
mensal, com base nos da-
dos disponíveis no Data-
Jud, que é a fonte primá-
ria de dados do Sistema de 

Estatística do Poder Judi-
ciário, o qual é alimenta-
do por todos os tribunais.

“O TJPB vem traba-
lhando no saneamento 
dos dados como forma de 
melhorar a qualidade das 
informações que são dis-
ponibilizadas ao CNJ e, 
ainda, na implantação do 
CODEX, sistema que vai 
permitir a alimentação au-
tomática do DataJud, sem 
a necessidade do Tribunal 
extrair e enviar estes da-
dos ao CNJ”, explicou Ney 
Robson Medeiros, diretor 
de Tecnologia da Informa-
ção do TJPB.

Com essa coleta auto-
mática das informações, 
considera-se que os da-
dos passarão a contar 
com maior consistência 
e mais detalhes. Segun-
do o TJPB, as estatísticas 
da Justiça serão mais con-
fiáveis do que as obtidas, 
atualmente, a partir da 
alimentação manual dos 
dados pelos tribunais.

Segundo Odon 
Bezerra, relator 
da CPI da 
banda larga, 
as operadoras 
de internet não 
entregavam o que 
era contratado 
pelos usuários

Foto: CMJP

Prefeitura atualiza mapeamento do território de JP
levantamento

centro do lote. 7.110 lotes fo-
ram encontrados distribuí-
dos por toda a cidade. É um 

estudo embrionário, mas já 
é uma ideia do que a gen-
te tem na cidade”, destacou 

Dário Alves, representante 
do Consórcio e responsável 
por apresentar o resultado 
preliminar do estudo.

 Toda a massa verde do 
município também vai ser 
catalogada. Segundo a pre-
feitura, o modelo de georre-
ferenciamento é inédito no 
país e traz para João Pessoa 
o que há de mais moderno 
na área. Por meio desse es-
tudo, é possível fazer jus-
tiça tributária e responder 
ao cidadão com mais agi-
lidade. “O cidadão vai ter 
acesso às informações so-
bre o seu imóvel, com ca-
dastro atualizado, de forma 

rápida e sem burocracia”, 
afirmou Joseuma Barbosa, 
coordenadora de Fortale-
cimento da Gestão do Pro-
grama João Pessoa Susten-
tável, que financia toda a 
ação, orçada em R$ 17 mi-
lhões.

 Concluído o estudo, to-
dos os dados serão compar-
tilhados com a sociedade, 
desde o cadastramento imo-
biliário urbano até o levan-
tamento de toda infraestru-
tura e serviços públicos do 
município, como água, es-
tacionamentos, esgoto, ilu-
minação, rede elétrica, cole-
ta de lixo e arborização.

do engajamento dos oficiais 
de Justiça, dos advogados e 
do Ministério Público Fede-
ral na realização de audiên-
cias virtuais, desde o início 
da pandemia, o que garan-
tiu a manutenção do fluxo do 
trabalho”.

A 16ª Vara da Justiça Fe-
deral na Paraíba (JFPB) jul-
ga exclusivamente processos 
de natureza penal. Entre eles, 
estão ações relacionadas ao 
tráfico de drogas internacio-
nal, tráfico de pessoas, crimes 
de natureza tributária (como 

descaminho e o contrabando) 
e os crimes ambientais.

Outros dados
Ainda conforme os regis-

tros do Portal Business Intel-
ligence (BI), o Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
possui 91 Varas Federais, que 
julgaram, nos últimos três 
anos, 8.016 processos de na-
tureza penal. Em 2019, fo-
ram 3.740 julgados, em 2020 
o número ficou em 2.197 e, 
em 2021, o índice foi de 2.078 
sentenças proferidas. 

16a Vara Federal lidera número de 
julgados em processos criminais

CNJ mostra painel com dados de 
cada órgão do Poder Judiciário

celeridade produtividade

A 16ª Vara em João Pessoa julgou 102 processos em três anos

Áreas verdes da capital serão catalogadas no levantamento

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação/Kleide Teixeira
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O comunicado oficial do 
encontro entre os presiden-
tes Jair Bolsonaro e Vladimir 
Putin diz que os dois países 
discutiram as perspectivas 
de fortalecimento da coope-
ração e intercâmbio militar 
bilateral. De acordo com o co-
municado, os presidentes ma-
nifestaram ainda interesse 
compartilhado em estimular 
a cooperação em outras esfe-
ras da atividade espacial com 
fins pacíficos.

“Os chefes de Estado ex-
pressaram preocupação com 
o aumento da instabilidade 
em diferentes partes do mun-
do, coincidindo na necessida-
de de que os conflitos sejam 
solucionados por meios pací-
ficos e pelo engajamento di-
plomático”, acrescenta a carta, 
no momento em que a Rússia 
vive tensões com a Ucrânia.

Para Bolsonaro e Putin, o 
G-20 deve ter papel central 
na cooperação econômica in-
ternacional e a Organização 
Mundial do Comércio (OMC) 

deve ser fortalecida, diz o Ita-
maraty. “Os presidentes en-
corajaram o diálogo entre o 
Mercosul e a União Econô-
mica Euroasiática”, acrescen-
ta o texto.

Visita de Putin
O comunicado oficial do 

encontro entre os presidentes 
Jair Bolsonaro e Vladimir Pu-
tin diz que o russo aceitou o 
convite do brasileiro para vi-
sitar o país, em data ainda a 
combinar.

“O presidente Jair Bolso-
naro agradeceu a hospitali-
dade da parte russa duran-
te a sua estada em Moscou e 
convidou o presidente Vladi-
mir Putin a realizar visita ao 
Brasil. O convite foi aceito com 
satisfação. As datas da visita 
serão acordadas pelos canais 
diplomáticos”, diz o texto.

Bolsonaro realizou visi-
ta oficial a Moscou e viajou 
ontem para Budapeste, ca-
pital da Hungria, para agen-
da com o primeiro-ministro 
Viktor Orbán, considerado 
um nacionalista de extrema-
direita.

Em visita oficial, Bolsonaro e Putin discutiram a cooperação em outras esferas da atividade espacial com fins pacíficos 

Intercâmbio militar Brasil-Rússia
encontro em moscou

n 

Comunicado  
do Governo 
Federal  
informou que 
Putin aceitou 
o convite de 
Bolsonaro 
para visitar 
o Brasil, em 
data ainda a 
combinar

O Senado aprovou um 
projeto de lei para obrigar 
o Governo Federal a subsi-
diar a gratuidade da tarifa 
de transporte coletivo para 
idosos, repassando R$ 5 bi-
lhões para estados e muni-
cípios durante três anos. O 
texto ainda tem que passar 
pelo crivo da Câmara dos 
Deputados.

A proposta foi uma de-
manda de prefeitos de capi-
tais e regiões metropolita-
nas em meio à alta no preço 
dos combustíveis. O prefeito 
de São Paulo, Ricardo Nunes 

(MDB), condicionou a apro-
vação da medida à decisão 
de congelar o preço da tarifa 
de ônibus na capital paulista.

No mesmo dia, o Senado 
adiou a votação de dois pro-
jetos de lei apresentados para 
reduzir o preço dos combus-
tíveis no país. O pacote inclui 
uma conta de estabilização 
de preços, alteração do ICMS 
e ampliação do vale-gás, mas 
não há acordo entre Senado, 
Câmara e equipe econômica.

A proposta aprovada vin-
cula receitas da União com 
os royalties do petróleo como 
fonte de arrecadação para o 
subsídio, mas não aponta a 
redução de outros gastos. O 

texto autoriza a abertura de 
crédito extraordinário, fora 
do teto de gastos, para ban-
car o repasse neste ano. Nos 
próximos anos, o governo te-
ria que incluir a verba no Or-
çamento.

A equipe econômica é 
contra a concessão de novos 
subsídios neste ano. A possi-
bilidade de o presidente Jair 
Bolsonaro vetar a medida 
está no radar do Senado, que 
já se mobiliza para derrubar 
o veto, se ocorrer. “O Minis-
tério da Economia é craque 
em falar não, mas a gente está 
nem preocupado com isso”, 
disse Ricardo Nunes após 
uma reunião com Pacheco. 

“A gratuidade do idoso é uma 
lei federal. Não pode mais fa-
zer legislações e jogar a conta 
para as prefeituras”.

A menos de oito meses 
das eleições, o deputado fe-
deral Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) enviou um pedi-
do formal de informações 
ao Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) para saber se have-
rá exigência do comprovante 
de vacinação contra a Co-
vid-19 nos locais de votação.

Em sua consulta, o filho 
do presidente Jair Bolsona-
ro (PL) também pergunta se 
os Tribunais Regionais Elei-
torais (TREs), assim como 
governadores e prefeitos, te-
rão autonomia para estabe-
lecer critérios sanitários para 

o ingresso dos eleitores nos 
ambientes de votação, espe-
cialmente em relação à obri-
gatoriedade do passaporte 
da vacina.

O documento foi envia-
do ao TSE no último dia 31 
e distribuído ao gabinete 
do ministro Edson Fachin, 
que na próxima terça-fei-
ra, 22, assume a presidên-
cia do tribunal pelos próxi-
mos seis meses.

Em entrevista ao Esta-
dão, Fachin projetou que a 
democracia brasileira pode 
passar pelo seu ‘maior tes-
te’ caso Bolsonaro não acei-
te uma eventual derrota nas 
urnas. O presidente vem tu-
multuando há meses o pro-
cesso eleitoral ao levantar 

suspeitas infundadas sobre a 
segurança do sistema de vo-
tação e inclusive virou alvo 
de investigações da Polícia 
Federal pela conduta.

Até o momento, não há 
definição do TSE sobre a 
obrigatoriedade do compro-
vante de vacina para votar. 
O atual presidente da Corte, 
ministro Luís Roberto Bar-
roso, disse no mês passado 
que as medidas sanitárias 
recomendas serão tomadas 
‘na ocasião própria, com a 
consultoria de especialistas’.

No caso de uma eventual 
cobrança do passaporte de 
vacina, o próprio presidente 
corre o risco de ser barrado 
no local de votação. Bolsona-
ro ainda não foi imunizado.

Eduardo Gayer 
Agência Estado

Bolsonaro
cumprimenta
Putin durante
encontro entre 
os dois chefes 
de Estado em 
Moscou, na 
Rússia

Programa habitacional 

Senado aprova MP que vai 
garantir casas para policiais

O Senado aprovou a medi-
da provisória do governo Jair 
Bolsonaro que cria um pro-
grama habitacional específi-
co para profissionais da se-
gurança pública. O texto foi 
aprovado pela Câmara no úl-
timo dia 10 e agora seguirá 
para sanção presidencial, com 
alterações em relação à nor-
ma inicial.

Lançado em setembro, o 
Habite Seguro serviu como 
mais um aceno da gestão Bol-

sonaro a militares estaduais. 
Outras categorias, como poli-
ciais civis e agentes peniten-
ciários, também foram con-
templadas. Os parlamentares 
incluíram agentes socioedu-
cativos e agentes de trânsito 
na lista de beneficiados.

Para 2022, o governo des-
tinou R$ 100 milhões para o 
programa e pretende contem-
plar 10 mil profissionais da se-
gurança pública.

O valor máximo do imóvel 
a ser financiado será de R$ 300 
mil e o subsídio varia confor-
me a faixa de renda.

tragédia das chuvas

Presidente fará visita a 
Petrópolis na sexta-feira

Em entrevista concedida a 
jornalistas brasileiros em Mos-
cou, o presidente Jair Bolsona-
ro anunciou que sobrevoará a 
cidade de Petrópolis, no Rio 
de Janeiro, na sexta-feira (18), 
após regressar de viagem. Bol-
sonaro está na Rússia, a con-
vite do presidente Vladimir 
Putin, e seguirá nesta quinta-
feira de manhã para uma bre-
ve visita à Hungria, onde se 
encontrará com o primeiro-
ministro, Viktor Orbán.

Bolsonaro explicou que 
houve uma mudança na rota 
do voo e que pousará no Ae-
roporto Internacional Tom Jo-
bim-Galeão, no Rio de Janeiro, 
em vez de Brasília.

“Pretendo, ao pousar, so-
brevoar a região. Conversei 
com Paulo Guedes [ministro 

da Economia] durante a ma-
drugada. Conversei com Ro-
gério Marinho [ministro do 
Desenvolvimento Regional], 
que já enviou o seu represen-
tante para tratar desses assun-
tos de calamidades para Petró-
polis. Conversei também com 
o governador Cláudio Castro 
(do Rio de Janeiro), com Mari-
nho e Guedes para liberar um 
crédito especial, é claro, para 
atender aos vitimados da ca-
tástrofe. Como é praxe nessas 
questões, há liberação do fun-
do de garantia [FGTS] e [re-
cursos para] a reconstrução 
de obras emergenciais para 
restabelecer a transitabilida-
de na região”.

Bolsonaro disse ainda que 
com parte de sua equipe so-
brevoará a região em dois he-
licópteros. O ministro Rogé-
rio Marinho acompanhará o 
presidente. 

Marieta Cazarré 
Agência Brasil

Daniel Weterman e Vinícius Valfré 
Agência Estado

aProvação de Projeto

Gratuidade nos ônibus para idosos

eleições 2022

TSE deve informar sobre vacinação

Daniel Weterman 
Agência Estado

Consulta
O deputado federal 
Eduardo Bolsonaro 
enviou um pedido 

formal de informações 
ao Tribunal Superior 
Eleitoral para saber 
se haverá exigência 
do comprovante de 

imunização 
nas eleições

Rayssa Motta 
Agência Estado

Demanda
A proposta foi uma 

demanda de prefeitos 
de capitais e regiões 
metropolitanas em 

meio à alta no preço dos 
combustíveis

Foto: Alan Santos/PR
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A Rússia anunciou 
ontem que está deslo-
cando mais tropas e 
armamentos de vol-
ta para suas bases, em 
outra aparente tentati-
va de aliviar temores de 
que Moscou esteja pla-
nejando invadir a Ucrâ-
nia. O governo russo 
havia mobilizado cerca 
de 150 mil soldados em 
áreas próximas à fron-
teira com a Ucrânia, ge-
rando preocupações de 
que estivesse se prepa-
rando para um ataque.

Ontem, o Ministério 
da Defesa russo divul-
gou um vídeo mostran-
do uma série de veícu-
los blindados deixando 
a Crimeia, a península 
do Mar Negro que Mos-
cou anexou da Ucrânia 
em 2014. Segundo o mi-
nistério, o movimento 
faz parte da retirada de 
forças para suas bases 
permanentes.

Na terça-feira (15), o 
ministério havia anun-
ciado o início da reti-
rada de soldados, após 
a conclusão de exercí-
cios militares perto da 
Ucrânia.

Voos perigosos
Aeronaves dos EUA 

e da Rússia que operam 
no Mar Mediterrâneo 
voaram perigosamente 
perto umas das outras 
em três incidentes sepa-
rados no fim de semana, 
incluindo um no qual as 
aeronaves dos dois paí-
ses ficaram a 1,5 metro 
uma da outra, disseram 
autoridades de defesa. 
Os incidentes, que ocor-

Governo russo havia mobilizado cerca de 150 mil soldados em áreas próximas à fronteira ucraniana

Rússia retira mais tropas da Ucrânia
ameaça de guerra

A Europa precisa de 
uma política espacial mais 
ousada, declarou o presi-
dente francês, Emmanuel 
Macron, ontem. O líder 
alertou que a soberania da 
Europa estaria em jogo se 
o continente ficar atrás de 
potências rivais neste cam-
po fundamental para tec-
nologia, ciência e compe-
titividade militar.

Em uma reunião na ci-
dade de Toulouse, Macron 
disse que os eventos re-
centes mostraram o quão 
crucial é poder monitorar, 
da órbita, os movimentos 

das tropas. A afirmação 
foi uma referência a ima-
gens de satélite que mos-
tram o destacamento mi-
litar em massa da Rússia 
perto da Ucrânia e que le-
vantam temores de uma 
invasão iminente.

“Não há poder total 
ou autonomia sem geren-
ciamento de espaço”, afir-
mou o presidente. “Sem 
(ele) você não pode con-
quistar novas fronteiras ou 
mesmo controlar as suas 
próprias.”

A Europa tem um forte 
histórico no que diz respei-
to ao lançamento de satéli-
tes para telecomunicações, 
serviços de posicionamen-

to global e pesquisa cientí-
fica. Mas ficou para trás de 
rivais como Estados Uni-
dos, Rússia e China em 
voos espaciais tripulados, 
não tendo capacidade de 
lançar missões tripuladas 
próprias. Mês passado, o 
chefe da Agência Espacial 
Europeia apoiou pedidos 
para desenvolver sua pró-
pria espaçonave com tri-
pulação. No entanto, os Es-
tados-membros ainda não 
aprovaram a solicitação.

Macron disse que a Eu-
ropa precisa considerar se 
deseja seguir esse cami-
nho e, em caso afirmati-
vo, qual será seu objetivo. 
Uma opção seria acompa-

nhar os Estados Unidos na 
busca por Marte, enquan-
to outra seria focar em um 
substituto para a Estação 
Espacial Internacional.
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A Europa 
tem um forte 
histórico 
no que diz 
respeito ao 
lançamento 
de satélites 
e pesquisa 
científica

macron defende

Europa com soberania no espaço

Os ministros da De-
fesa da Organização 
do Tratado do Atlânti-
co Norte (Otan) exorta-
ram ontem, “nos termos 
mais fortes possíveis”, a 
Rússia a escolher “o ca-
minho diplomático” e 
desmobilizar as tropas 
na fronteira com a Ucrâ-
nia. O apelo consta em 
comunicado conjunto 
divulgado após reunião 
em Bruxelas.

“Estamos seriamen-
te preocupados com o 
avanço de escala mui-
to grande, não provo-
cado e injustificado das 
forças armadas russas 
na Ucrânia e em Bela-
rus”, afirmaram os mi-
nistros, em referência a 
exercícios militares re-
centes conduzidos por 
Moscou no país aliado.

Os ministros reforça-
ram a abordagem dual 
do Ocidente em relação 
à crise geopolítica: “for-
tes defesa e deterrência, 
combinadas com aber-
tura ao diálogo”.

Segundo eles,  as 
ações russas represen-
tam uma ameaça à se-
gurança do Atlântico 
Norte. “Como conse-

quência e para garantir 
a defesa de todos os alia-
dos, estamos mobilizan-
do forças terrestres adi-
cionais na parte oriental 
da Aliança, bem como 
meios marítimos e aé-
reos adicionais”, reve-
laram.

O grupo assegura 
que as medidas são “pre-
ventivas” e “proporcio-
nais” e reitera compro-
misso com “integridade 
e soberania territorial” 
da Ucrânia. “Como afir-
mado anteriormente, 
qualquer nova agres-
são russa contra a Ucrâ-
nia terá consequências 
enormes e terá um pre-
ço alto”, pontuaram.

Diplomacia é o caminho

Validade de Vacina

Vacinação em países pobres se complica

O prazo de validade rela-
tivamente curto da vacina da 
AstraZeneca contra Covid-19 
está complicando a imuniza-
ção nos países mais pobres do 
mundo, de acordo com autori-
dades e documentos internos 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) analisados   pela 
Reuters.

É a mais recente dor de ca-
beça para o projeto de com-
partilhamento de vacinas Co-
vax, coliderado pela OMS e 
destinado a levar imunizantes 
às pessoas mais necessitadas.

Inicialmente, países mais 
pobres e a Covax ficaram atrás 
dos mais ricos na garantia de 
suprimentos de vacinas, pois 
as nações mais desenvolvidas 
usaram seu poder financeiro 
para adquirir as primeiras do-
ses disponíveis.

À medida que a produção 
de vacinas aumentou e os es-
tados mais ricos começaram 
a doar doses extras, alguns 
países - particularmente na 
África - agora estão com difi-
culdades para administrar os 

grandes carregamentos.
As vacinas com vida útil 

curta, juntamente com a desi-
gualdade inicial, hesitação e 
outras barreiras, contribuíram 
para taxa de vacinação mui-
to menor na África, onde ape-
nas cerca de 10% das pessoas 
foram imunizadas, em com-
paração com mais de 70% em 
nações mais ricas.

Muitas vacinas estão che-
gando com apenas alguns me-
ses de validade, às vezes se-
manas, aumentando a corrida 
para a imunização. Alguns 
países tiveram que destruir 
doses vencidas, incluindo a 
Nigéria, que descartou até 1 
milhão de vacinas da Astra-
Zeneca em novembro.

O problema com o prazo 
de validade curto diz respei-
to, em grande parte, à Astra-
Zeneca, de acordo com dados 
e autoridades da Covax.

Documento interno da 
OMS analisado pela Reu-
ters, detalhando os estoques 
de vacinas em vários países 
da África Central e Ocidental 
para a semana que terminou 
em 6 de fevereiro, mostrou o 
problema.

Agência Estado 

André Marinho 
nononononononon

Apelo 
Ministros da 

Defesa da Otan 
exortaram o 

governo russo a 
buscar o diálogo 
para resolver a 

crise 

Vídeo
O Ministério da 

Defesa russo 
divulgou um vídeo 

mostrando uma 
série de veículos 

blindados deixando 
a Crimeia

Agência Estado

Agência Brasil

Prazo
Vacinas chegam 

com alguns meses 
de validade, às 
vezes semanas, 
aumentando a 
corrida para a 

imunização

A maioria dos 19 paí-
ses africanos listados ti-
nha doses vencidas de As-
traZeneca, em comparação 
com alguns países com do-
ses vencidas de outros fa-
bricantes. 

Do total de doses ven-
cidas declaradas por esses 
países na semana, cerca de 
1,3 milhão eram da Astra-
Zeneca, 280 mil da Johnson 
& Johnson, 15 mil da Moder-
na e 13 mil da russa Sputnik, 
de acordo com o documento.

Muitas outras vacinas de-
vem ser rejeitadas, pois as 

nações africanas e a Covax 
disseram que a partir de ja-
neiro não aceitariam produ-
tos com prazo de validade 
inferior a dois meses e meio.

Dois meses e meio de 
vida útil é a duração míni-
ma que os países africanos 
consideram necessários para 
administrar os imunizantes. 

A AstraZeneca, segunda 
maior fornecedora da Covax 
depois da Pfizer, disse que 
desde o início da vacinação 
global contra a Covid-19 mais 
de 250 milhões de seus imu-
nizantes deixaram as fábri-
cas com menos de dois meses 
e meio do vencimento.

A vida útil curta geral-
mente não é problema para 
país rico, com experiência e 
infraestrutura. Mas sem sis-
temas adequados, pode ser 
barreira intransponível.

Um porta-voz da anglo-
sueca AstraZeneca disse que 
as vacinas precisam passar 
por verificações de qualida-
de rigorosas e citou o fato de 
que a empresa é fator impor-
tante no apoio a campanhas 
de vacinação em países mais 
pobres. 

Alerta
Líder adverte que 

a soberania da 
Europa estaria 

em jogo se o 
continente ficar 

atrás de potências 
rivais neste campo

Foto: Ministério da Defesa da Rússia

reram no espaço aéreo 
internacional na sexta e 
no sábado, envolveram 
três caças russos Su-35 
cruzando a rota de voo 
de três aviões america-
nos de vigilância P-8A, e 
ocorrem em meio a ten-
sões crescentes entre os 
EUA e a Rússia sobre a 
Ucrânia.

O Pentágono ava-
liou duas das interações 
como inseguras e a ter-
ceira como não profis-
sional, disseram os fun-
cionários. Os incidentes 
marcaram as primeiras 
interações desse tipo en-
tre aeronaves russas e 
americanas desde 2020. 
“Nós divulgamos nos-
sas preocupações às au-
toridades russas por 
meio de canais diplo-
máticos. 

Embora ninguém te-
nha se ferido, interações 
como essas podem re-
sultar em erros de cál-
culo e erros que levam 
a resultados mais peri-
gosos”, disse um porta-
voz do Pentágono, o ca-
pitão da Marinha Mike 
Kafka.

Com a saí-
da de tropas 
russas da 
frontei-
ra com a 
Ucrância, 
a tensão 
diminui 
entre os 
dois países
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Atecnologia digital vem transformando nossas 
vidas e continuará mudando as gerações 
futuras pela sua capacidade de influenciar 

o comportamento dos indivíduos e condicionar a 
reformulação dos sistemas de governo e empresas. 

As plataformas tecnológicas geram possibilidades 
no contexto da economia compartilhada, criando 
formas inovadoras de consumir bens e serviços, com 
ganhos econômicos para empresas e consumidores.

É preciso ter consciência das mudanças 
econômicas, sociais e culturais, presentes e futuras, 
bem como os seus impactos em todos os níveis da 
sociedade, em todas as áreas. A convivência com 
um sistema que requer formas mais colaborativas 
de interação, entre governo e seus cidadãos, entre 
empresas, seus funcionários e clientes será prioridade 
e cada vez mais comum nas relações.

Certamente, muitas necessidades não satisfeitas 
criarão demandas de bens e serviços ao conectar 
pessoas e comunidades, o que contribui para 
aumentar o potencial de crescimento econômico. 

Cada vez mais as empresas tendem a investir em 
recursos digitais para ter eficiência e competitividade. Isso 
significa dizer que a demanda por produtos e serviços 
inovadores será mais eficaz do que a redução de custos 
nas empresas e contribuirá para a criação de profissões e 
empresas que ainda nem existem no mercado.

As inovações tecnológicas tendem a elevar 
a produtividade com menos postos de trabalho. 
Diminuirá consideravelmente a demanda por 
ocupações repetitivas e rotineiras. Entretanto, 
haverá crescimento na demanda por profissionais 
qualificados para ocupar cargos criativos, com altos 
salários, que tenham capacidade cognitiva, tanto 
intelectual como emocional.Em um futuro próximo, 
as empresas irão optar por profissionais com 
habilidades sociais e criativas que contribuam na 
tomada de decisões em situações de incertezas e na 
implementação das inovações.

Não podemos negar que as expectativas dos 
consumidores estão mudando e que produtos estão 
sendo melhorados para satisfazer essa demanda.  As 
parcerias continuam em alta na medida em que as 
empresas aprendem que, um dos melhores caminhos 
para os negócios se desenvolverem, é através de novas 
formas de colaboração.

As estratégias das plataformas focadas nos 
desejos dos clientes indicam um número crescente 
de consumidores que não querem mais comprar 
produtos, mas pagar pelo acesso digital de serviços. 
Ouvir músicas pelo Spotify, ler livros pelo Kindle 
Store da Amazon, não possuir carro próprio, mas 
optar por aplicativos de transporte, tipo UBER, não 
ter segunda residência, mas ter acesso a experiência 
temporária,alugando uma casa, em qualquer lugar 
do mundo, através do Airbnb, e tantas outras opções 

que comprovam as 
mudanças de consumo e 
o poder das plataformas, 
que fornecem serviços 
em escala.

Micro, pequenas 
e médias empresas 
terão vantagem 
competitiva em termos de 
velocidade, agilidade e 
flexibilidade, para lidar 
com as mudanças e as 
inovações. Entretanto, 
os líderes empresariais 
precisam aprender, 
continuamente, a 
rever seus modelos 

convencionais de gestão e optar poruma gestão 
criativa. Isso é o que irá distinguir as lideranças bem-
sucedidas.

Joseph Schumpeter diz que “empreendedor é 
aquela pessoa que destrói a ordem econômica 
existente, pela introdução no mercado de novos 
produtos e serviços, pela criação de novas formas de 
gestão ou pela exploração de novos recursos materiais 
e tecnologias”.

Vivemos um cenário em que não há mais lugar 
para o conservadorismo, mas saber lidar com novos 
desafios, situações adversas e mudanças rápidas. A 
gestão criativa deve focar no incentivo aos processos 
criativos e inovadores e na organização dessas 
iniciativas para que elas se tornem concretas e não 
permaneçam apenas no papel.

As mudanças podem ser relativas ao produto, 
ao processo, forma organizacional e de trabalho, 
tecnologia, mercado, somadas a uma boa 
comunicação dos resultados de novos modelos e, por 
fim, o reconhecimento dos colaboradores pelas ações 
inovadoras.

Em um ambiente de negócios, incerto e altamente 
competitivo, a criatividade tem sido essencial para a 
sobrevivência das empresas. Seja também, um desses 
negócios bem-sucedidos na economia global do 
século XXI!

A Paraíba registrou a 
abertura de 47.722 novos 
pequenos negócios no ano 
passado, o que correspon-
de a um crescimento de 
43,69% em comparação a 
2020, quando foram abertos 
33.211 empreendimentos. 
Os dados foram divulga-
dos pelo Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas no estado (Se-
brae-PB).

O levantamento mostra 
que, entre os novos negó-
cios, os microempreende-
dores individuais (MEIs), li-
deram o ranking no estado, 
com 39.999 cadastros forma-

lizados em 2021; em segui-
da, estão as micro e peque-
nas empresas (6.778) e as 
empresas de pequeno por-
te (945). 

O setor que mais cres-
ceu no ano passado foi o de 
serviços, com a criação de 
23.418 novos cadastros na-
cionais de pessoas jurídicas 
(CNPJ) no estado. De acor-
do com o analista técnico do 
Sebrae-PB, Ismael Nóbrega, 
além da desburocratização 
para a formalização do pe-
queno negócio, a pandemia 
redefiniu o modo de vida e, 
consequentemente, o consu-
mo da população.

“Em geral, não existe bu-
rocracia para se formalizar 
um MEI, o que tem estimu-

lado os empreendedores a 
abrirem o próprio negócio. 
Além disso, com a pande-
mia apareceram novos ser-
viços e novas necessidades, 
o que fez com que os peque-
nos negócios reagissem e 
empreendessem”, avaliou.  

Também houve abertu-
ra de novos negócios nos 
setores de comércio (16.162 
registros), indústria (7.916), 
agronegócios (221) e cinco 
empresas cujos CNPJs não 
têm atividade econômica 
declarada.

Cenário Nacional
O Brasil bateu recorde 

com a abertura de pequenos 
negócios em 2021. Ao todo, 
mais de 3,9 milhões de em-
preendedores se registraram 
como MEIs ou formalizaram 
micro e pequenas empresas 
em todo o país. O percentual 
equivale a um crescimento 
de 19,8% em relação a 2020, 
quando haviam sido aber-
tos 3,3 milhões de negócios.

Em 2021, o programa 
de microcrédito urbano do 
Banco do Nordeste (BNB), o 
Crediamigo, alcançou a ci-
fra de R$ 7 bilhões em trans-
ferências via Pix em mais de 
20 milhões de transações 
realizadas entre os clien-
tes. Segundo relatório do Es-
critório Técnico de Estudos 
Econômicos do Nordeste 
(Etene), baseado em pesqui-
sa do Sebrae e da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), a Pa-
raíba é o segundo estado 
com atuação do banco em 

que a ferramenta é mais uti-
lizada (88%).

O índice fica acima da 
média do Nordeste (81%), 
terceira maior região em 
quantidade de pequenos ne-
gócios com chaves Pix ca-
dastradas nas instituições 
financeiras habilitadas. A 
Paraíba só perde para o 
Piauí (89%), e é seguido de 
perto pelo Rio Grande do 
Norte (87%) e pelo Mara-
nhão (86%).

Segundo o relatório da 
Etene/FGV, os pequenos 

empreendimentos que uti-
lizaram Pix durante a pan-
demia tiveram menor perda 
no faturamento. A redução 
de receitas dos que usaram 
Pix foi de 33%, enquanto a 
dos que não utilizaram a 
ferramenta de transferência 
instantânea chegou a 44%.

Gosto popular
De acordo com a supe-

rintendente de Microfinan-
ça e Agricultura Familiar do 
BNB, Lúcia Barbosa, o Pix 
caiu rapidamente no gosto 

popular por sua praticidade, 
tendo provocado, em pouco 
tempo, uma revolução no 
sistema de pagamentos bra-
sileiro. “O Pix pode ser vis-
to como uma ferramenta de 
inclusão social e bancariza-
ção, na medida em que im-
pulsiona as vendas de pe-
quenos empreendedores e 
os familiariza com as mo-
vimentações conta corren-
te”. Atualmente, destaca a 
gestora, o Crediamigo tem 
1,2 milhão de chaves Pix ca-
dastradas.

A Prefeitura de João 
Pessoa deve concluir hoje 
a distribuição dos boletos 
de pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) e da Taxa de Co-
leta de Resíduos (TCR). A 
Secretaria da Receita Mu-
nicipal (Serem) orienta que, 
quem aguarda para rece-
ber a guia em casa, já pode-
rá antecipar o pagamento.

 Até ontem, 25.796 con-
tribuintes haviam efetua-
do o pagamento do IPTU e 
26.936 da TCR. Eles garan-
tiram o desconto de 15% 
de desconto oferecido para 
quem paga em cota úni-
ca com vencimento até 8 
de março e aqueles em dia 
também conseguiram mais 
5% de desconto oferecido 
neste ano pela Prefeitura.

 De acordo com o secre-
tário da Receita Municipal, 
Sebastião Feitosa, os Cor-
reios conseguiram acele-

SETORES
As empresas 

ligadas ao setor de 
serviços foram as 
que mais tiveram 

alta no estado

“É preciso ter 
consciência 
das mudanças 
e dos seus 
impactos em 
todas as áreas

Regina Amorim

Foram mais de 47 mil empresas abertas no ano passado ante 33 mil em 2020

Cresce 43% a abertura de  
pequenos negócios na PB 

em 2021

Paraíba é segundo estado em utilização do 
Pix entre clientes do Crediamigo do BNB

pagamentos instantâneos
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R$ 5,128
0,31%
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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

-0,76%

R$ 5,840

Libra  Esterlina

-0,66%

R$ 6,970
 

Ibovespa

115.180 pts

Selic

Fixado em 2 de 
fevereiro de 2022

10,75%

iptu de joão pessoa

Prefeitura conclui entrega de boletos

rar a distribuição das guias 
de pagamento, iniciado no 
dia 1º de fevereiro, chegan-
do a todos os contribuin-
tes em menos de 20 dias. 
Foram lançados neste ano 
361 mil guias de IPTU e 
367 mil guias de TCR, dis-
tribuídos em toda a cidade 
entre imóveis residenciais 
e comerciais.

 Conforme o calendá-
rio fiscal para o pagamen-

to do IPTU e da TCR, o ven-
cimento da cota única, com 
15% de desconto, é no dia 
8 de março. Quem decidir 
pagar o imposto e a taxa 
de forma parcelada em até 
10 vezes também deve pa-
gar a primeira parcela no 
dia 8 de março. Já quem vai 
optar pela cota única, po-
rém, não poderá pagar até 
a data limite, tem até o dia 
8 de abril.

Emissão on-line 
A Secretaria da Recei-

ta Municipal (Serem) tam-
bém disponibiliza através 
do portal do contribuinte 
(https://www.joaopessoa.
pb.gov.br/pc/) a emissão 
das guias de IPTU e tam-
bém da Taxa de Coleta de 
Resíduos (TCR) para quem 
deseja adiantar o pagamen-
to antes mesmo de receber 
os boletos.

Foram geradas 361 mil guias de IPTU e 367 mil guias de TCR para imóveis residenciais e comerciais

Foto: Secom-JP/Arquivo



Os 27 secretários esta-
duais de Fazenda divul-
garam carta contrária à 
aprovação do Projeto de 
Lei Complementar (PLP) 
11/2020 pelo Senado. A opi-
nião unânime do Comitê 
Nacional dos Secretários de 
Fazenda (Comsefaz) é de que 
o projeto é inconstitucional e 
não teria o efeito prometido 
de reduzir o custo dos com-
bustíveis.

O PLP 11 já foi aprovado 
na Câmara dos Deputados 
e altera a cobrança do ICMS, 
imposto arrecadado pelos 
Estados fixando um modelo 
por litro de combustível. O 
senador que relata o projeto, 
Jean Paul Prates (PT-RN), es-
tendeu no dia 15, a monofa-
sia do tributo - quando a car-
ga tributária é cobrada uma 
única vez, sem efeito casca-
ta - para a gasolina. Inicial-
mente, ele previa essa possi-
bilidade apenas para o diesel 
e o biodiesel

O Comsefaz lembra que 
o texto aprovado pela Câma-
ra em outubro do ano passa-
do já retirava R$ 32 bilhões 
de arrecadação dos gover-
nos regionais. Os secretários 
avaliam ainda que a unifi-
cação de alíquota nos mol-
des do novo texto apresenta-
do na terça-feira “acarretaria 
fatalmente em aumento de 
carga tributária”. “Conside-
rando diversas as realidades 
regionais, os Estados com as 
menores cargas tributárias 
precisariam elevar suas in-
cidências até o patamar que 
garanta a arrecadação dos 
Estados com maiores cargas 
tributárias, para se chegar a 
uma alíquota cuja geração 
de recursos fosse de tama-
nho porcentual uniforme 
em todo território nacional”, 
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argumenta o Comsefaz.
Mais uma vez, o colegia-

do alega que a crise do cus-
to dos combustíveis no Bra-
sil não é causada pelo tributo 
estadual, mas sim pela Polí-
tica de Paridade às Importa-
ções (PPI) praticada pela Pe-
trobras desde 2016.

“As alterações sugeridas 
pelo PLP 11/2020, além de 
inconstitucionais e de não 
reduzirem os preços de 
combustíveis, serão custo-
sas para as vidas dos cida-
dãos em situação de maior 
vulnerabilidade econômica, 
aqueles que mais serão afe-
tados com o avultado corte 
de recursos de serviços pú-
blicos”, completam os secre-
tários estaduais.

Outra proposta
Ao mesmo tempo, o Com-

sefaz declara apoio a outro 
projeto, o PL 1 472/2021, que 
cria um fundo de estabiliza-
ção para os preços dos com-
bustíveis. Também relata-
da por Prates, essa proposta 
conta com uma enorme re-
sistência da equipe econô-
mica do Governo Federal, 
que a considera muito cara 
e com pouco efeito prático 
nas bombas.

“É fundamental não dar 
andamento a questões tribu-
tárias isoladas para que não 
prejudique o equilíbrio fis-
cal dos entes federados. Es-
tes temas precisam ser tra-
tados na sua totalidade, via 
Reforma Tributária Ampla, 
conforme apresentados na 
PEC 110, à qual os Estados 
manifestaram publicamen-
te o seu apoio. Pretender al-
terar um imposto que será 
aposentado pela reforma em 
tramitação, não transmite a 
melhor confiança necessá-
ria às qualidades que este 
projeto reivindica”, conclui 
o Comsefaz.
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Colegiado alega que a crise do custo dos combustíveis é causada pela política de preços praticada pela Petrobras

Projeto sobre ICMS é inconstitucional
carta do comsefaz

até dia 28
Empregador 
doméstico 
deve entregar 
a DIRF 

A Declaração do Im-
posto sobre a Renda Reti-
do na Fonte (DIRF) é fei-
ta pela fonte pagadora, ou 
seja, quem efetua os paga-
mentos e retém imposto 
de renda na fonte. É o caso 
de empregadores domésti-
cos que fizeram algum pa-
gamento para doméstica 
com retenção do imposto 
de renda na fonte em 2021.

Esse desconto, denomi-
nado IRRF, acontece quan-
do os valores do salário, fé-
rias, 13º salário ou rescisão 
do trabalhador doméstico 
atingem a faixa de recolhi-
mento do IR, ou seja, quan-
do a doméstica recebe um 
valor acima de R$ 1.903,98 
em um dos pagamentos.

Para identificar se pre-
cisa entregar a declaração, 
o empregador deve checar 
a retenção nos recibos ou 
acessar o eSocial. Segundo 
dados do governo, mais de 
1,4 milhão de empregado-
res domésticos utilizam o 
eSocial doméstico. O prazo 
para entregar a DIRF 2022 
vai até às 23h59min59s, ho-
rário de Brasília, do dia 28. 
O empregador que não en-
tregar terá de pagar multa 
de no mínimo R$ 200, além 
de correr o risco de cair na 
malha fina.

Investimentos em energia elétrica 
devem ultrapassar os R$ 3 trilhões

em 10 anos

O Ministério de Minas 
Energia (MME) lançou no úl-
timo dia 24 de janeiro a mi-
nuta do Plano Decenal de Ex-
pansão de Energia 2031, que 
indica as perspectivas de ex-
pansão de energia nos próxi-
mos 10 anos. O documento 
está disponível para receber 
aprimoramentos por meio de 
consulta pública, que esta-
rá disponível até o dia 23 de 
fevereiro deste ano. No do-
cumento, a proposta de in-
vestimentos em energia elé-
trica deve chegar a R$ 3,25 
trilhões. Somente no setor de 
gás, a ideia é atrair R$ 117,63 
bilhões em investimentos.

A expansão de oferta de 
gás natural é necessária para 
atender uma demanda esti-
mada em 133 milhões de me-
tros cúbicos por dia, segun-
do as previsões do governo. 
A estimativa é que o setor 
representará, em 2031, 8,8% 
do consumo final na matriz 
energética ante os 7% verifi-
cados no início de 2022.

Atualmente, o uso de gás 
natural, para além de abas-
tecimento de indústrias e 
termelétricas, também vem 
conquistando o consumidor 
final. Segundo a Associação 
Brasileira das Empresas Dis-
tribuidoras de Gás Canali-
zado (Abegás), entre 2016 e 
2021, houve um acréscimo 
de 32,7% de unidades consu-

midoras do produto. No pe-
ríodo, passaram a consumir 
gás canalizado 953.168 uni-
dades consumidoras em ca-
sas e edifícios.

De acordo com o enge-
nheiro civil Rafael Pontirolli 
Natali, que nos últimos anos 
participou da construção de 
mais de 50 quilômetros de 
redes de gás natural, hoje a 
distribuição e o uso desse 
recurso em residências, seja 
casa ou apartamento, está 
mais segura. “É mais segu-
ro porque somente profissio-
nais autorizados fazem a ins-
talação e manutenção do gás. 
Sobre o transporte do gás da 
usina até o consumidor final, 
a segurança é maior, pois 
exige certo controle e moni-
toramento das redes de dis-
tribuição, o que nem sempre 
acontece com o transporte do 
gás em botijão”, explica.

Consumo em alta
Além da segurança, o 

crescimento do consumo 
do gás encanado, confor-
me dados da Abegás, tam-
bém está ligado a uma maior 
vantagem dos custos de dis-
tribuição em relação ao gás 
armazenado em botijões. Se-
gundo Natali, o valor de in-
vestimento para instalação 
da rede é maior em condomí-
nios de apartamentos, mas 
o consumo também aumen-
ta, o que justifica o custo. Já 
para o condomínio de casas 
individuais, o custo também 

é igual à proporção de con-
sumo, o que garante a via-
bilidade do uso do gás enca-
nado. “A rentabilidade é bem 
próxima para ambos, mas a 
rentabilidade para condo-
mínios de casas individuais 
ainda é mais baixa do que 
para condomínios de apar-
tamentos”, comenta.

Para indústrias que de-
mandam um alto consumo 
de gás, a opção pelo com-
bustível encanado também 
é mais vantajosa, especial-
mente pela característica de 
distribuição de alta pressão e 
maior adaptabilidade a equi-
pamentos de última geração. 
“Atualmente já existem mui-
tos comércios em São Paulo 
e no ABC paulista que são 
abastecidos 100% com gás 
natural, pois apenas o gás 
encanado pode atender as 
exigências de algumas má-
quinas mais modernas para 
a confecção de produtos e 
alimentos”, destaca Rafael 
Natali.

Herdeiros também po-
derão consultar valores de 
“dinheiro esquecido” em 
contas bancárias vincula-
das ao CPF ou CNPJ de pes-
soas falecidas. Para tanto, 
basta usar o site que o Ban-
co Central (BC) disponibili-
zou para este objetivo, o Sis-
tema de Valores a Receber 
(SVR). Tutores, representan-
tes legais e outros também 
poderão fazer a consulta de 
terceiros, como menores de 
idade.

Para o estágio da consul-
ta, não é necessário login, 
apenas com o documento 
e a data de nascimento já 
é possível verificar se exis-
te alguma quantia para re-
ceber.

O BC ainda não definiu 
o procedimento sobre como 
o saque será realizado - se 
será, por exemplo, necessá-
ria apresentação de inventá-
rio ou algo semelhante.

“O Banco Central divul-
gará, em breve, informa-
ções sobre procedimentos 
adicionais a serem adota-
dos por terceiros legalmen-
te autorizados (procurador, 
tutor, curador, herdeiro, in-

ventariante ou responsável 
por menor não emancipa-
do)”, informou a autarquia.

O serviço do “dinheiro 
esquecido” está disponibili-
zado pelo BC desde segun-
da-feira, 14, e serve para as 
pessoas consultarem se pos-
suem alguma quantia “es-
quecida” em contas bancá-
rias.

O SVR foi criado exclusi-
vamente para este fim após 
alta demanda de tráfego no 
sistema de Registrato do BC. 
Apenas pelo endereço na in-
ternet do SVR ( (https://va-
loresareceber.bcb.gov.br/), 
é possível consultar as in-
formações.

Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

SAQUE
O Banco Central 
ainda não definiu 

como serão feitas as 
retiradas de valores 

por herdeiros

banco central

Herdeiro pode consultar 
valores a receber em site

Governo busca variar, até 2031, a matriz energética do país em relação aos índices desde ano
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Plano Decenal 
de Expansão de 
Energia 2031 
está disponível 
para receber 
aprimoramentos, 
por meio de 
consulta pública, 
até o dia 23 de 
fevereiro deste ano

Agência Estado 
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R$ 117 BI
Estimativa é atrair 

grande parte do 
total previsto em 

investimentos para 
o setor  no período
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A Fundação Desenvol-
vimento da Criança e Ado-
lescente ‘Alice de Almeida’ 
(Fundac) iniciou o curso de 
auxiliar de panificação para 
jovens e adolescentes da Se-
miliberdade na Padaria Es-
cola Nosso Pão. O curso pro-
fissionalizante reúne oito 
adolescentes que serão pre-
parados e certificados para 
ocupar a função no mercado 
de trabalho. A duração é de 
cinco meses com conclusão 
para 15 de julho deste ano e 
carga horária de 160/horas.

 O conteúdo consta de 
teoria e prática durante as 
aulas, que acontecem duas 
vezes por semana, das 8h 
às 12h. Segundo o coorde-
nador de Profissionaliza-
ção, Trabalho e Previdência 
da Fundac, Rafael Honora-
to, este é o primeiro curso na 
padaria e a primeira turma 
do ano 2022 e, na próxima 
semana, será aberta mais 
uma turma, desta vez, des-
tinada às famílias e aos de-
nominados pós-medida. O 
curso está sendo ministrado 
pelo profissional Leodécio 
Fernandes e tem o apoio da 
pedagoga Rayssa Katrinny 
Leocádio da Silva. 

 A gerente da Padaria Es-
cola Nosso Pão, Magna Gui-
marães, disse que este é um 
momento único de apren-
dizado e qualificação. Para 
ela, a função de auxiliar em 
panificação está em expan-
são no mercado de trabalho. 
“Temos muitos exemplos 
espalhados pelos bairros 
da capital que contam com 
muitas panificadoras; fora 
aqueles padeiros de pro-
dução caseira”, comentou. 
Ela ressalta que eles podem 
montar seu próprio negócio, 
a partir do momento em que 
estão qualificados e profis-
sionalizados.

 Magna informou tam-
bém que, nesses cursos pro-
fissionalizantes, os jovens e 

adolescentes recebem infor-
mações sobre higiene bá-
sica, empreendedorismo e 
administração. “Esse é um 
curso caro. Se for particu-
lar, o custo é altíssimo”, in-
formou, acrescentando que 
esses alunos são remunera-
dos pela Fundac com uma 
ajuda de custo mensal no 
valor de R$ 300,00 e, ao fi-
nal, são certificados e saem 
totalmente profissionaliza-
dos. “É um momento único e 
importantíssimo para eles”, 
disse Magna.

“Nós nos organizamos 
enquanto padaria, enquan-
to DiTec (Diretoria Técnica), 
enquanto Fundac, para rece-
bê-los e estamos muito feli-
zes porque cerca de 10 pes-
soas, entre socioeducandos 
e familiares serão profissio-
nalizadas aqui”, comentou 
Magna, reforçando que “a 
nossa expectativa é a melhor 
possível para 2022, para que 
a gente possa profissionali-
zar, qualificar e encaminhar 
para o mercado de trabalho”.

 O coordenador do eixo, 

Rafael Honorato, reforçou 
que essa é uma das opor-
tunidades de qualificação 
profissional oferecidas pela 
Fundac que tem o diferen-
cial da ajuda de custo por 
meio de uma bolsa paga pela 
instituição aos socioducan-
dos que estão em restrição 
de liberdade e cumprindo 
medida na unidade socioe-
ducativa de Semiliberdade. 
Para Honorato, outro dife-
rencial é que a padaria possi-
bilita um amplo contato com 
a prática. 
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Iniciativa reúne oito adolescentes que serão preparados e certificados para entrar no mercado de trabalho

Fundac inicia curso de panificação
padaria escola

O diretor da unidade Se-
miliberdade, Davi Lira, infor-
mou que esse curso de pani-
ficação vem com excelência e 
os jovens que têm concluído, 
quando do recebimento do al-
vará, têm tido a oportunida-
de de se inserir no mercado 
de trabalho. “Isso é muito im-
portante para nós e os jovens 
e adolescentes que cumprem 
a medida de semiliberdade,” 
disse, ressaltando que eles 
têm uma flexibilidade maior 
e é por isso que, quanto mais 
investimentos forem aplica-
dos em cursos profissionali-
zantes para eles, melhor. “Isso 
melhora o seu currículo capa-

citando-o cada vez mais para 
o mercado de trabalho”, disse.

 Davi lembrou na ocasião 
que, além do curso de auxi-
liar de panificação, outros cin-
co adolescentes da Semiliber-
dade estão inseridos no curso 
do Senai em mecânica de mo-
tos. “Então quanto mais nós 
oferecermos oportunidades a 
esses jovens, com cursos pro-
fissionalizantes, mais portas 
esperamos abrir quando eles, 
ao término da medida, retor-
narem à sociedade”, observou. 

 Ele parabenizou os pro-
fissionais da Fundac para que 
todo esse trabalho dê certo e 
destacou o empenho da presi-

dente da instituição, Waleska 
Ramalho, da Diretoria Téc-
nica (Débora Raquel), o coor-
denador de Profissionaliza-
ção, Trabalho e Previdência, 
Rafael Honorato, e a gerente 
da Padaria Escola Nosso Pão, 
Magna Guimarães, por essas 
iniciativas. 

 Além da gerente da pa-
daria, Magna Guimarães, do 
diretor e vice da Semiliber-
dade, Davi Lira e Marcondes 
da Silva e do coordenador Ra-
fael Honorato, participaram 
da abertura do curso o pro-
fessor Leodécio Fernandes e 
a pedagoga da padaria Rays-
sa Leocádio.

Oportunidade de inserção profissional

Sandra 
   Raquew Azevêdo

Colunista colaboradora

Memórias da 
Semana de 22 

principais cientistas matemáticos

Professor da UFCG é 10o lugar no Brasil 

Foi lançada  ontem uma 
chamada pública para aper-
feiçoamento de laboratórios 
que tenham necessidade de 
ambientes controlados em as-
pectos como pressão e tempe-
ratura. Serão destinados R$ 50 
milhões para instituições de 
pesquisa em todo o país, sendo 
que 30% dos recursos estão re-
servados para as regiões Nor-
te, Nordeste e Centro-Oeste.

O dinheiro vem do Fun-

do Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológi-
co (FNDCT) e será repassado 
pela Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep). Propostas 
serão recebidas até o próximo 
dia 19 de maio. O resultado fi-
nal deve ser publicado em se-
tembro. Cada projeto poderá 
solicitar de R$ 1 milhão a R$ 4 
milhões em recursos.

O diretor científico e tecno-
lógico da Finep, Marcelo Bor-
tolini, destacou que a abertu-
ra da chamada atende a uma 
demanda das instituições por 

melhoria das instalações para 
realização de pesquisas. “Para 
que nós possamos desenvolver 
pesquisas na fronteira do co-
nhecimento nós precisamos 
melhorar a nossa infraestru-
tura laboratorial”, disse.

Serão contemplados labo-
ratórios que necessitam de 
alto grau de controle sobre os 
ambientes em aspectos como 
pressão, temperatura, ilumina-
ção, ruído, contaminação por 
partículas ou microrganismos. 
Assim, serão atendidas diver-
sas áreas do conhecimento.

Um professor da Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG) está entre os 
principais cientistas matemá-
ticos do Brasil, segundo ran-
king publicado recentemen-
te pela plataforma Research.
com.

Claudianor de Oliveira 
Alves, docente da Unidade 
Acadêmica de Matemática do 

Centro de Ciências e Tecnolo-
gia (CCT), campus sede, ocu-
pa a 10ª posição do ranking 
Top Mathematics Scientists 
in Brazil, com 5.200 citações 
em pesquisas, além de 197 
publicações autorais na área 
de Equações Diferenciais Par-
ciais Elípticas.

 O docente é doutor em 
Matemática pela Universida-

de de Brasília (UnB), DF, e pos-
sui dois pós-doutorados na 
área pela Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp) 
e pela Universidade de São 
Paulo (USP).

 Ao todo, foram avaliados 
3.700 cientistas da área, regis-
trados no Google Scholar e no 
Microsoft Academic Graph – 
plataformas que organizam 

textos e metadados de litera-
tura acadêmica.

A plataforma Research.
com realiza a divulgação de 
rankings de pesquisadores 
em diversas áreas, universi-
dades, periódicos científicos, 
além de publicações técnicas 
e informativos acadêmicos 
com credibilidade internacio-
nal desde 2014.

O resultado final deve 
ser publicado em 

setembro. Cada projeto 
poderá solicitar de R$ 1 
milhão a R$ 4 milhões 

em recursos

“Esse é um 
curso caro. Se 
for particular, 
o custo é 
altíssimo”

Magna Guimarães

 As aulas acontecem duas vezes por semana, das 8h às 12h

Foto:  Secom-PB

chamada pública

Laboratórios vão receber R$ 50 milhões

Os sentidos da Semana de 22 começaram a 
se construir para mim em 1991 durante as aulas 
de Literatura, ministradas pela inesquecível e 
competente Socorro Vieira. Antes disso lembro 
dos livros de meus irmãos mais velhos onde 
podia ver as telas de artistas brasileiros que 
atraíam minha atenção.  Mas foi definitivamente 
no último ano do Ensino Médio que nossa 
professora fez a turma se apaixonar pela Semana 
de 22 propondo uma ampla vivência criativa, 
afetiva e política. 

Ela conseguiu inspirar nossas turmas 
concluintes a mergulhar num projeto pedagógico 
onde refletia nas aulas a histórica Semana. A 
sensação era de sermos arrebatados por uma 
paixão que se traduzia em discussões acaloradas 
em sala de aula. E depois da sala de aula muita 
pesquisa. Me sentia apaixonada pelo Oswald de 
Andrade, que larguei tempos depois pelo Mário. 
Tive raiva de Monteiro Lobato por um tempo 
por ter falado contra a exposição da artista Anita 
Malfatti, no texto “Paranóia ou Mistificação”. Eu 
li mais como atitude machista do escritor. 

Não tinha expertise de análise literária. 
Estávamos saindo da adolescência e desejando 
entrar na Universidade, mas o conhecimento 
construido no cotidiano era fluido, menos 
bitolado. Era intuitivo e movido pelas trocas 
de textos, livros, músicas... E extrapolava a 
sala de aula. Nossas conversas sobre a Semana 
de 22 seguiam pela Praça Miguel Mota, nas 
brincadeiras de vôlei, na hora da merenda.

Não tivemos festa de formatura naquele ano. 
Mas a escola parou por uns dias para ver nossa 
Mostra sobre a Semana de 22. Até as pessoas 
mais tímidas participaram recitando e fazendo 
teatro. Encenamos um trecho de Morte e Vida 
Severina. Nos apegamos ao ciclo regionalista, já 
que os motores, a industrialização estava muito 
longe de nós. Ficamos com tudo que representava 
mais o Nordeste e a crítica social que trouxe a 
Geração de 1930. Rachel de Queiroz, Graciliano 
Ramos, José Lins do Rego, José Américo de 
Almeida, Jorge Amado, diziam muito da 
nossa língua, da nossa imaginação, da nossa 
revolta, de nossos códigos. Era uma perspectiva 
mais realista. E a gente foi seguindo nossa 
antropofagia diária. 

Nesse tempo a gente assistiu menos a Sessão 
da Tarde, passou mais tempo na biblioteca da 
escola, e na casa dos amigos e amigas numa 
felicidade grande com o mover dessa tal Semana. 
Quando, em 2001, estive pela primeira vez em 
São Paulo foi um choque de realidade. 

Das tantas outras vezes que voltei, foram as 
artes visuais que me ajudaram a compreender 
e reagir diante de nossas contradições e 
desigualdades. A força estética e política dos 
grafittis, das artes nas ruas, a miserabilidade 
na metrópole. Compreendi que cidade é uma 
categoria social forte. Sobre ser nordestina e 
estar numa cidade como São Paulo? É uma outra 
epopeia que compreendi ainda mais estando em 
Heliópolis. 

Sendo agora a Semana já centenária confesso 
que segue exercendo seu encanto. No último 
domingo, ao ler José Miguel Wisnik em seu 
texto Rasga Coração, me senti emocionada 
por descobrir novos elementos, questões, e 
ser lançada à memória de meus encontros e 
desencontros com/em São Paulo. Embora saiba 
que o Moderno é muito além do que a metrópole 
vai trazer. 

Quando lia o texto fui lembrando muito 
do João do Vale e do Núcleo de Pesquisa e 
Documentação da Cultura Popular da UFPB 
pelo que me ensinou sobre artistas populares 
do Brasil. Lembrei dos queridos Ignez e Marcos 
Ayala, recordei o que vi na exposição “A mão 
do povo brasileiro”.   E quis mais uma vez 
abraçar a querida professora Socorro Vieira, que 
nos provocou a pensar sobre a frase “nós não 
sabemos o que queremos, mas sabemos o que 
NÃO queremos”(Mário de Andrade).

Valores
Daniel Mello 
Agência Brasil
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Hospital Senador Humberto Lucena oferece ‘fisioterapia fora do leito’ e banho de sol no heliponto do complexo

Trauma de JP amplia atendimento 
PRÁTICAS EXTERNAS NO CAATI

Com o objetivo de huma-
nizar o atendimento dos pa-
cientes do Centro de Assis-
tência Avançada do Trauma 
do Idoso (CAATI), a equipe 
multidisciplinar do Hospi-
tal Estadual de Emergência e 
Trauma Senador Humberto 
Lucena, em João Pessoa, ado-
ta práticas externas no trata-
mento dos pacientes. A ação 
inclui ‘fisioterapia fora do lei-
to’, bem como tomar banho de 
sol no heliponto do complexo 
hospitalar. 

O fisioterapeuta William 
Almeida explicou que, ape-
sar da grande rotatividade do 
setor, é possível acompanhar 
de perto todos os pacientes, 
como também verificar a ne-
cessidade de cada um. “A saí-
da do leito para a fisioterapia 
motora e ao ar livre é um pas-
so muito importante na vida 
do paciente, tendo em vista 
que ele pode conviver com 
outra realidade, diferente da 
rotina hospitalar durante o 
atendimento como: olhar o 
céu, sentir o vento no rosto e 
observar o trânsito”, ressaltou.

Willian reforçou que, para 
participar do programa, o pa-
ciente precisa da avaliação 
médica, fisioterápica e da en-
fermagem, já que irá neces-
sitar de acompanhamento 
constante. “Os usuários são 
monitorados e recebem total 
apoio da equipe multidisci-
plinar (fisioterapeuta, enfer-
meira e maqueiro). Antes de 
levarmos o paciente para o 
ambiente externo verificamos 
o clima, todo o equipamen-
to necessário para sua saí-
da, além de contarmos sem-
pre com a opinião da família 
do paciente, que acompanha 
toda a saída”, explanou.

O diretor-geral do hospi-
tal, Laécio Bragante, escla-
receu que a saída do leito e 
a presença de pessoas pró-
ximas oferecem ao paciente 
conforto e tranquilidade, au-
xiliando na sua recuperação. 
“Com a saída do leito, o pa-
ciente se sente confiante no 
trabalho da equipe. Isso faz 

com que ele esteja mais pro-
penso a ouvir e seguir o que 
lhe é recomendado, facilitan-
do a adesão ao tratamento, 
além disso, o paciente tem a 
oportunidade de verificar o 
que está acontecendo ao seu 
redor”, comentou.

Para a coordenadora de 
enfermagem do CAATI, Elai-
ne Moraes, é preciso enxergar 
o usuário da unidade de saú-
de em seus aspectos físicos, 
psíquicos e sociais, para além 
do leito da instituição. “No-
tamos que quando trazemos 
os pacientes para fora do lei-
to, eles ficam imensamente 
felizes, e isso é bastante gra-
tificante para todos os profis-
sionais que participam deste 
momento”, explicou.

 Lourdes Barbosa, filha de 
uma paciente que está sendo 
beneficiada com as sessões 
fora do leito, o momento é ex-
tremamente feliz e recom-
pensador para sua mãe de 
75 anos. “Minha mãe sempre 
foi bastante ativa, fazia tudo 
em casa sozinha, por isso fi-
quei muito feliz quando tive-
mos a oportunidade de sair 
um pouco do leito. Ela ado-
rou olhar para o céu e voltar a 
sonhar com as boas lembran-
ças de casa. E que em 2 dias 
estaria em casa podendo con-
tinuar contemplando todas 
essas maravilhas. Só tenho 
a agradecer a toda a equipe 
pelo amor, dedicação e cuida-
do com minha mãe”, concluiu.

n 

É preciso 
enxergar o 
usuário da 
unidade de 
saúde em 
seus aspectos 
físicos, 
psíquicos e 
sociais, para 
além do leito 
da instituição

Fisioterapeuta William Almeida disse que é possível acompanhar de perto todos os pacientes e enxergar a necessidade de cada um

COOPERAçãO TéCNICA

CEF faz acordo para agilizar 
processos relativos ao Dpvat

A Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) pu-
blica nessa  quarta-feira (16), 
no Diário Oficial da União, o 
Edital nº 10/2022 do Progra-
ma Institucional de Douto-
rado-Sanduíche no Exterior 
(PDSE), que financiará 1,4 
mil vagas. 

De acordo com a Capes, 
o investimento previsto é de 
até R$ 81,8 milhões para bol-
sas de seis a dez meses. 

A previsão é que o início 
das atividades no exterior 

ocorra entre setembro e no-
vembro deste ano. 

Para participar do pro-
grama, o candidato deverá 
estar matriculado em cur-
so de doutorado no Brasil, 
não ter título de doutor, ter 
sido aprovado no exame de 
qualificação ou ter cursado o 
primeiro ano do doutorado. 

É preciso ainda compro-
var proficiência em língua 
estrangeira e não acumular 
a bolsa com benefícios de 
outras agências de fomen-
to para a mesma finalidade. 

Após a conclusão dos es-
tudos no exterior, o bolsista 

deve retornar ao país para 
defesa de tese.

Segundo a Capes, os pro-
gramas de pós-graduação 
participantes do Programa 
Institucional de Internacio-
nalização (PrInt) não poderão 
indicar bolsistas para o PDSE.

 Seleção
A primeira fase do edital, 

a seleção interna dos candi-
datos pela instituição de en-
sino superior, estará aberta 
até 31 de março. 

Posteriormente, os selecio-
nados pelas instituições deve-
rão se inscrever no link Ins-

crição On-line da página do 
programa, no prazo de 4 abril 
até as 17h de 25 de abril.  Se-
gundo a Capes, dúvidas em 
relação ao edital deverão ser 
enviadas para o e-mail pdse@
capes.gov.br em até dois dias 
antes do fim das inscrições.

As Pró-Reitorias de Pós-
Graduação terão de 2  a 13 de 
maio, até as 17h, para homo-
logar as candidaturas, que 
serão analisadas pela Ca-
pes. Uma relação preliminar 
de aprovados será publicada 
em 22 de junho.  O resultado 
final deverá ser divulgado a 
partir do dia 11 de julho.

A região da Caatinga é 
uma área socioecológica de 
clima semiárido que abran-
ge cerca de 912km² do Nor-
deste brasileiro – na qual vi-
vem mais de 28 milhões de 
pessoas – e o Cariri paraiba-
no, uma sub-região da Caa-
tinga, possui grande parte 
marcada por áreas degrada-
das. Um grupo de pesquisa-
dores do Centro de Ciências 
Agrárias (CCA) da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB) está avaliando e re-
plicando um sistema sus-
tentável produtivo na região 
com os menores índices plu-
viométricos da Caatinga.

O projeto de pesquisa 
“Replicabilidade de um sis-
tema sustentável e altamen-
te produtivo na região mais 
seca do Brasil”, ou Nexus 
Caatinga, está sendo reali-
zado com a ideia de possi-
bilitar o desenvolvimento 
econômico e social da Caa-

tinga, mantendo e promo-
vendo um meio ambiente 
adequado à vida, com a in-
tegração das seguranças hí-
drica, energética e alimentar, 
em uma abordagem conhe-
cida como Nexus.

O objetivo é replicar o sis-
tema sustentável e promover 
uma produção agropecuá-
ria e de alimentos no Semiá-
rido com eficiência, baixo 
custo, e produtividade com-
parável aos mais altos índi-
ces de produtividades na-
cional e internacional. Na 
primeira fase do projeto, fo-
ram testados alguns princí-
pios e avaliado o potencial 
de replicabilidade do mo-
delo de sistema sustentá-
vel. Um exemplo foi a práti-
ca realizada na Fazenda São 
Paulo dos Dantas, no muni-
cípio da Prata (PB), onde o 
proprietário Delmiro Dantas 
obteve como resultados o au-
mento nos índices de produ-

tividade agropecuária, con-
servando a maior parte da 
biodiversidade local.

O projeto é apoiado na 
Chamada MCTI/CNPq nº 
19/2017 – Nexus I: Pesquisa e 
Desenvolvimento em Ações 
Integradas e Sustentáveis 
para a Garantia da Seguran-
ça Hídrica, Energética e Ali-
mentar nos Biomas Caatinga 
e Cerrado. Na UFPB o Nexus 
Caatinga é coordenado pelo 
Prof. Helder Farias de Araújo 
e conecta cientistas, estudan-
tes, técnicos, gestores públi-
cos, organizações não-go-
vernamentais e produtores 
locais, com a missão de de-
senvolver paisagens agríco-
las sustentáveis na Caatinga.

As paisagens agrícolas 
sustentáveis são iniciativas 
que fazem o melhor uso dos 
bens e serviços da nature-
za e das tecnologias e práti-
cas humanas para melhorar 

O julgamento de proces-
sos judiciais envolvendo o Se-
guro de Trânsito - Danos Pes-
soais Causados por Veículos 
Automotores de Via Terrestre 
(Dpvat) deve ficar mais ágil. A 
Caixa e os conselhos Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e da Jus-
tiça Federal (CJF) celebraram, 
terça (15), um acordo de coo-
peração técnica.

Pelo acordo, a Caixa dispo-
nibiliza ao CNJ e ao CJF, me-
diante sistemas informatiza-
dos, as informações relativas 
aos Dpvat. “A solução viabi-
liza o acesso direto às infor-
mações do Dpvat pelos ma-
gistrados da Justiça Federal, 
no âmbito da análise técni-
ca realizada administrativa-
mente pela Caixa”, diz a nota 
do banco, responsável por ad-
ministrar o seguro.

O Dpvat é um seguro obri-
gatório, criado para ampa-
rar as vítimas de acidentes 
de trânsito no país, não im-
portando de quem seja a cul-
pa do acidente.

A indenização do seguro 

pode ser solicitada pelo apli-
cativo Dpvat Caixa, dispo-
nível nas lojas de aplicativos 
para smartphone Play Store 
(Android) e App Store (iOS), 
ou nas agências do banco.

A Caixa foi contratada em 
2021 pela Superintendência 
de Seguros Privados (Susep) 
para gerir e operacionalizar 
esse tipo de seguro.

NO CARIRI PARAIbANO

Projeto da UFPB busca mais produção

dOuTORAdO-SANduíChE

Capes divulga edital de bolsas no exterior

Foto: Secom/PB

a vida dos trabalhadores ru-
rais, aumentando a produti-
vidade agrícola, protegendo 
a biodiversidade e mantendo 
serviços ecossistêmicos dos 
quais a própria agropecuá-
ria depende.

De acordo com o professor 
Helder Farias de Araújo, vá-
rias ações do projeto já possi-
bilitaram resultados de inte-
resse para o desenvolvimento 
sustentável na Caatinga.

Agência Brasil

Agência Brasil

Direito
O Dpvat é um seguro 
obrigatório, criado 

para amparar as 
vítimas de acidentes de 

trânsito no país,
 não importando de 

quem seja a culpa do 
acidente
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Dois paraibanos estão entre os 
15 classificados para representar o 
Brasil na modalidade de wrestling 
(luta livre) nos Jogos Sul-America-
nos da Juventude 2022, que serão 
realizados em Rosário, Argentina, 
de 29 a 30 de abril. A seletiva, en-
volvendo mais de 80 atletas de 15 a 
17 anos, de dez diferentes estados 
do país aconteceu no último sába-
do, 12, em Niterói, Rio de Janeiro.

Rayssa de Souza Alves, atle-
ta do Instituto Otacílio Gama (JP), 
classificou-se no estilo livre femi-
nino, categoria 65kg e Pedro Hen-

rique Rodrigues, do Clube Cam-
pestre (CG), garantiu vaga no estilo 
greco-romano, categoria 48kg. Para 
o atleta de 15 anos, campeão brasi-
leiro 2021 nos estilos greco- roman-
do e livre, a primeira competição 
internacional está sendo encarada 
como mais um passo ascendente 
na carreira. “Estou tranquilo, trei-
nando para chegar na Argentina, 
ter um ótimo rendimento nas lu-
tas e, se Deus quiser, trazer meda-
lha”. Para atingir o objetivo o atle-
ta, que tem intensificado os treinos, 
conta também com apoio de torci-
da. “Meus amigos da academia, tá 
todo mundo animado e me dando 
muita força”. 

O técnico Eliezer Ferreira, que 
acompanha Pedro desde os qua-
tro anos de idade, conta que o atle-
ta está na melhor fase e que espera 
sim que o lutador conquiste o lugar 
mais alto do pódio na Argentina. 
“Pedro tá voando como a gente diz. 
Está na melhor fase física e psíqui-
ca”. E tem treinado muito, desde o 
ano passado, ainda quando estava 
disputando o brasileiro. “Vimos o 
brasileiro como uma oportunida-
de de treino também. Há pelo me-
nos seis meses ele tá focado em Ro-
sário”, detalha Eliezer. Os treinos, 
físico e técnico, acontecem três ve-
zes ao dia, todos os dias da sema-
na, preparo que faz com que as 

vitórias de Pedro sejam cada vez 
mais rápidas. “Acabam geralmen-
te no primeiro tempo. Apesar de 
franzino é um atleta muito forte”. 

Orgulhoso, o treinador faz 
questão de lembrar do início quan-
do tudo começou. “Estava em uma 
roda de capoeira quando aquela 
criança se aproximou. Percebi que 
era forte pra idade, com noção de 
lateralidade e equilíbrio. Nesse dia 
convidei a mãe dele para levá-lo ao 
projeto social no judô que eu de-
senvolvia”. O wrestling só come-
çou a ser praticado há dois anos, 
pouco tempo para tantos resulta-
dos. “Fase crescente. Tem um futu-
ro promissor no wrestling”. 

Quem também está animado 
com a competição é Walter Júnior 
de Oliveira, técnico responsável 
pelos treinamentos de Rayssa 
de Souza Alves, de 14 anos, que 
vai defender o estilo livre femi-
nino na categoria 65 kg. A atleta, 
que também migrou do judô, es-
treou ano passado nas competi-
ções de luta olímpica. “Ano pas-
sado ela ficou em terceiro lugar 
no brasileiro sub-15 e foi campeã 
no brasileiro região quatro onde 
ela foi campeã. É uma atleta mui-
to determinada, treina muito to-
dos os dias e eu tenho a esperan-
ça de ela vai trazer uma medalha 
para o Brasil”.

Rayssa Alves e Pedro Henrique estão entre os 15 atletas do Brasil nos jogos  
que irão acontecer na cidade de Rosário, entre os dias 29 e 30 de abril

Paraibanos vão ao 
Sul-Americano

luta livre na argentina
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Laura Luna 
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Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Paraíba com 30 atletas no Grand Slam, em Fortaleza
taekwondo

Cerca de 30 paraibanos disputarão 
o Grand Slam de Taekwondo 2022, 
principal evento nacional da tempo-
rada que começa hoje em Fortaleza, no 
Ceará, e segue até o próximo dia 20.  A 
competição é a mais importante do ca-
lendário já que define a Seleção Brasi-
leira permanente de Taekwondo das 
categorias juvenil e adulto. Será dispu-
tada também a Seletiva Aberta, onde 
os atletas iniciantes têm a oportunida-
de de disputar o Grand Slam. 

Entre os paraibanos, destaque 
para Edival Marques, o Netinho, que 
competiu nas Olimpíadas de Tóquio, 
onde chegou a disputar as oitavas de 
final na categoria até 68kg. Nas redes 
sociais o atleta já iniciou a contagem 
regressiva para o primeiro desafio do 
ano. “Últimos dias antes da batalha e 
foco total nos ajustes. Bora Brasil!”, es-
creveu em uma postagem. Netinho 
tem no currículo grandes vitórias, a 
exemplo das medalhas de ouro nos Jo-
gos Panamericanos de Lima, no Peru, 
em 2019, e nas Olimpíadas da Juven-
tude, na China em 2014. 

Cerca de 530 atletas estão inscri-
tos nas competições de onde serão 
selecionados 16 na categoria sênior 
e 20 na categoria juvenil, divididos 
igualmente por sexo. Os vencedores 
de cada categoria estarão aptos a re-
presentar o Brasil na competição que 
a Confederação Brasileira de Taek-
wondo (CBTKD) identificar como 
principal na temporada.

Seguindo as orientações e pro-
tocolos de segurança no combate à 
Covid-19 publicados pelo governo 
do Ceará, o acesso ao Ginásio Pau-
lo Sarasate será destinado a atletas e 
técnicos, não sendo permitida a en-
trada de público para acompanhar 
ou assistir à competição. Mas para 
os entusiastas do esporte, a CBTKD 
irá transmitir todos os dias de even-
to por meio do canal www.youtube.
com/cbtkdtv. A programação, se-
gundo publicou a confederação, in-
clui lutas, entrevistas com técnicos, 
atletas e ex-atletas que representa-
ram o Brasil em competições inter-
nacionais e autoridades da modali-
dade. Além do YouTube, a CBTKD 
acompanha tudo em Tempo Real por 
meio de suas redes sociais.

Foto: Reprodução/ Twitter

Entre os paraibanos, destaque para a participação 
de Edival Marques (de azul), o Netinho, que com-

petiu nas Olimpíadas de Tóquio, ano passado

Rayssa Alves classificou-se no estilo livre, categoria de 65kg, enquanto Pedro Henrique garantiu a vaga no estilo greco-romano, categoria de 48kg
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Auto Esporte e São Pau-
lo Crystal prometem hoje 
um jogo muito disputado, 
a partir das 20h15, no Está-
dio Almeidão, em João Pes-
soa. A partida será válida pela 
quarta rodada do Campeo-
nato Paraibano 2022 e terá a 
arbitragem de José Ferreira 
Neto, auxiliado por  Luís Fi-
lipe Gonçalves Corrêa e Pac-
celli Thiago de Vasconcelos. 
O “Clube do Povo” tem três 
pontos no campeonato com 
uma derrota para o Sousa por 
3 a 0 e uma vitória sobre o 
Atlético por 1 a 0. Já o trico-

lor de Cruz do Espírito Santo 
tem 4 pontos, com um empa-
te contra o Botafogo em 1 a 1 
e uma vitória sobre o Atléti-
co por 1 a 0.

A vitória contra o Atlético, 
lá em Cajazeiras, levantou o 
astral dos jogadores do Auto 
Esporte, após a derrota para o 
Sousa na estreia. Para o técni-
co Jazon Vieira, as dificulda-
des são muitas, mas aos pou-
cos o clube vem melhorando 
e espera fazer um grande jogo 
contra o São Paulo Crystal.

“Sabemos que vamos en-
frentar uma boa equipe, que 
manteve uma base do ano 
passado e os jogadores se co-
nhecem muito. Vamos traba-

lhar em cima de nossas difi-
culdades e dentro de nossas 
condições de fazer um jogo 
parelho com eles, já que nos-
sa equipe ainda está em cons-
trução e com algumas carên-
cias de três a cinco atletas. A 
competição é curta e precisa-
mos ter mais equilíbrio. Esta-
mos vindo de uma vitória e 
isso traz mais confiança para 
o grupo, porém temos ainda 
muita coisa a ser corrigida. 
Acredito que vamos melho-
rar a cada jogo e vamos ten-
tar fazer uma grande partida 
contra o São Paulo e que nós 
possamos conseguir uma vi-
tória”, disse o treinador auto-
mobilista.

No tricolor de Cruz do Es-
pírito Santo, o clima é de mui-
to otimismo, após dois bons 
resultados nas primeiras ro-
dadas do campeonato. Para 
o técnico do São Paulo Crys-
tal, Ederson Araújo, a equipe 
está em plena evolução e tem 
feito bons jogos. A ideia é bri-
gar no topo da tabela.

“Fizemos uma grande 
partida contra o Botafogo e 
se não fosse por uns peque-
nos detalhes,  perdemos mui-
tas oportunidades e inclusive 
um pênalti, teríamos ganha-
do o jogo. Contra o Atlético, 
nós fomos para cima e con-
seguimos sair na frente an-
tes dos 25 minutos de jogo. 

Depois, tivemos algumas di-
ficuldades, porque o campo 
do Carneirão para o nosso es-
tilo de jogo não é dos melho-
res, mas estamos treinando e 
nos acostumando mais com o 
campo, para fazer grandes jo-
gos lá. Sabíamos do nosso po-
tencial pela preparação que 
fizemos, a equipe está ainda 
em evolução”, acrescentou.

Para o jogo contra o Auto 
Esporte, ele espera uma par-
tida muito difícil, mas está 
confiante e pretende fazer al-
gumas mudanças para dar mi-
nutagem aos atletas, porém, 
sem mudar o estilo de jogo.

“Contra o Auto Esporte, 
sabemos que vamos enfren-

tar uma equipe muito boa, 
muito forte, mas nós temos 
uma equipe muito boa tam-
bém e sempre mudo uma, 
duas ou até três jogadores a 
cada jogo, e não será diferen-
te nesta quinta-feira. Nós va-
mos mudar, mas o estilo é o 
mesmo agressivo, com muita 
posse de bola e isso não pode 
mudar. Vamos fazer outra 
grande partida e temos que 
partir para cima para conse-
guir um resultado positivo, 
e assim, abrir pontos em re-
lação aos adversários. O São 
Paulo Crystal entrou na com-
petição para surpreender, eu 
sempre disse isso”, concluiu 
o treinador.

O calendário mais curto para várias 
competições ao mesmo tempo vem 
sendo um problema sério para o fute-
bol brasileiro, sobretudo para os cam-
peonatos estaduais. Na Paraíba não é 
diferente. Como o Campeonato Parai-
bano começou bem mais tarde do que 
os outros estaduais, a situação é ainda 
mais grave. Para piorar ainda mais as 
coisas, o Nacional de Patos teve jogos 
adiados, porque não tinha nenhum 
jogador registrado no início das dis-
putas. Isso tudo faz com que algumas 
equipes tenham de passar mais de 10 
dias sem jogar trazendo prejuízos fi-
nanceiros e técnicos.

O Sport Lagoa Seca é um dos mais 
prejudicados com a tabela do Campeo-
nato Paraibano. O clube jogou pela úl-
tima, e única vez, no dia 2 deste mês, 
e só vai voltar a jogar no próximo dia 
25, contra o Nacional de Patos. Por cau-
sa do adiamento deste jogo, o Carnei-
ro vai passar 23 dias sem jogar. Isso re-
voltou os dirigentes e o treinador da 
equipe, que viram um favorecimento 
ao Campinense, que venceu sem pre-
cisar jogar contra o Nacional, coisa que 
não vai acontecer com os outros clubes 
da chave, que terão de enfrentar o Ca-
nário do Sertão. Este por sua vez, ga-

nhou dias para arrumar a equipe, de-
pois do que aprontou.

O CSP foi outra equipe prejudi-
cada, pois jogou ontem e só voltará 
a jogar no dia três de março, contra o 
Sport. Segundo o presidente do clube, 
Josivaldo Alves, isso traz um prejuízo 
para o Tigre.

“Nós jogamos nosso terceiro jogo 
seguido nesta quarta-feira e depois va-
mos passar 16 dias sem jogar. A gen-
te acha que o Nacional devia jogar pri-
meiro, já que não tinha jogado ainda 
até essa quarta-feira. Deixei a cargo da 
FPF explicar, não sei se tem a ver com 
a televisão ou o encaixe com os jogos 
da Copa do Nordeste, mas é prejudi-
cial sim”, disse.

O Botafogo é outro clube que só 
voltará a jogar pelo Paraibano no dia 
9 de março, apesar de não atuar pela 
Copa do Nordeste neste final de sema-
na e só na próxima quinta-feira, contra 
o Sport, em Recife. Neste caso, o presi-
dente Alexandre Cavalcanti culpa a 
Liga Nordeste e não a FPF por esse es-
paçamento de datas não preenchido.

“Nesse caso, a FPF não teve cul-
pa, porque foi a Liga do Nordeste que 
acabou adiando o nosso jogo contra o 
Sport. Não sei se daria tempo de en-
caixar um jogo do Paraibano aí. Em 
relação ao Botafogo, nós teríamos essa 
disponibilidade, não sei em relação às 

outras equipes. Mas isso tem um lado 
negativo e outro positivo. Agora, que o 
time está pegando uma liga, vai ter de 
parar de jogar por um tempo e perder 
o ritmo. Por outro lado, vai ter tempo 
para recuperar alguns atletas que estão 

muito desgastados com a maratona de 
jogos desse início de temporada”, dis-
se o dirigente do Belo.

O presidente do Atlético, Assis 
Neto, vê essa parada também como 
uma faca de dois gumes. Um prejuízo 

financeiro e um ganho técnico. 
“No caso do Atlético, nós começa-

mos muito mal a competição, com três 
derrotas, e teremos um tempo para 
arrumar a casa, dispensando alguns 
jogadores que não foram aprovados 
e fazendo algumas contratações. Po-
rém, por outro lado, vamos passar até 
o dia 7 de março, quando iremos en-
frentar o São Paulo Crystal, sem jo-
gar e sem nenhuma renda. Um enor-
me prejuízo financeiro para o Trovão 
Azul, que só terá verba dos patroci-
nadores no período”, disse o dirigen-
te do clube sertanejo. O Campinense 
foi o clube que mais gostou desses in-
tervalos entre os jogos do Campeo-
nato Paraibano. O presidente Danilo 
Maia não vê problemas e comemora 
o descanso. A Raposa só voltará a jo-
gar pelo Paraibano no dia 13 de mar-
ço, contra o Treze.

Dispensas
O Botafogo resolveu dispensar al-

guns jogadores que já tinham sido 
afastados do time pelo técnico Gerson 
Gusmão. São eles o atacante Siloé e o 
zagueiro Luiz Eduardo. Ambos, além 
de Everton Heleno e Roney, não fica-
ram nem no banco no jogo contra o 
Atlético de Alagoinhas e com exceção 
de Roney, também não foram relacio-
nados para o jogo contra o Fortaleza. 

Confronto acontece hoje, no Almeidão; o alvirrubro tenta desbancar o líder do grupo A, que está invicto na disputa

Auto Esporte enfrenta o SP Crystal
paraibano 2022
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Jogadores do Auto Esporte sabem 
da responsabilidade que terão para 
enfrentar o São Paulo Crystal, que 

segue sem perder na competição

Clubes paraibanos sofrem com longos períodos sem jogos
calendário confuso

Foto: Divulgação/CSP

O CSP se sente prejudicado e só tem jogo programado para o dia 3 de março
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Curtas
Fifa lança um programa
para agentes de futebol

Tornar o futebol verdadeiramente global é 
modernizar a estrutura regulatória do futebol. Um 
elemento crucial nesse sentido são os agentes de 
futebol e, neste contexto, a Fifa lançou, na última 
terça-feira,  o Programa Executivo em Agência de 
Futebol. A indústria de agências de futebol tornou-se 
relevante desde que a Fifa introduziu regulamentos 
pela primeira vez na década de 90 exigindo o uso 
de profissionais altamente qualificados, capazes de 
representar e proteger adequadamente os interesses 
de seus clientes no mercado de transferências. 
Esta nova iniciativa é o primeiro programa 
educacional para agentes de futebol na história 
da Fifa e destaca a importância que a Fifa atribui à 
educação dos atores do futebol, aumentando assim o 
profissionalismo e a eficácia da indústria do futebol.

Inscrições para Bolsa Atleta
serão encerradas amanhã

Na reta final do prazo de inscrições, que se encerra 
amanhã, o edital do Bolsa Atleta 2022 já acumula mais 
de seis mil registros no sistema on-line do programa 
executado pela Secretaria Especial do Esporte do 
Ministério da Cidadania. No último levantamento, 
6.180 inscrições haviam sido computadas. A grande 
maioria pleiteia vaga na categoria nacional, com 4.581 
registros (74%). Os demais buscam o Bolsa Atleta nas 
categorias internacional (880), Olímpico/Paralímpico 
(262), Base (253) e Estudantil (204). As categorias 
preveem repasses mensais que variam de R$ 370 a 
R$ 3.100. O Bolsa Atleta conta ainda com a categoria 
Pódio, que tem edital separado e é voltada para a elite 
do esporte nacional, com repasses mensais de R$ 5 mil 
a R$ 15 mil aos que cumprem uma série de critérios, 
como estar entre os 20 melhores do mundo em suas 
modalidades. 

Parque Olímpico da Barra
sediará 34 eventos este ano

Sem a força que prometiam as autoridades nos 
anos que antecederam a Olimpíada, o “coração dos 
Jogos do Rio” tenta voltar a bombar. Palco de 16 das 42 
modalidades esportivas disputadas em 2016, o Parque 
Olímpico da Barra passou os últimos anos sendo 
mais conhecido por sediar festivais de música ou de 
jogos eletrônicos do que propriamente pelo esporte. 
Agora, tanto o governo federal quanto o municipal 
fazem um esforço para tentar devolver ao espaço sua 
vocação esportiva. Ao longo de todo o ano passado, 
as quatro instalações esportivas  - Velódromo, Centro 
de Tênis e Arenas Cariocas 1 e 2 - sediaram apenas 38 
competições. Para este ano, 34 eventos estão previstos 
até o momento. Entre as confirmadas, a Copa Davis, 
Pan-americano de Taekwondo, Pan-americano de Jiu-
Jitsu e o Mundial de Handebol em Cadeira de Rodas.

Um dia depois de voltar a 
marcar um gol - o primeiro 
em 2022, encerrando um je-
jum de seis jogos sem balan-
ças as redes - na vitória do 
Manchester United sobre o 
Brighton por 2 a 0, no Estádio 
Old Trafford, em Manches-
ter, pelo Campeonato Inglês, 
o atacante português Cristia-
no Ronaldo usou as redes so-
ciais nessa quarta-feira para 
mandar um recado à torcida.

"De volta aos trilhos! Nin-
guém desiste e só há uma ma-
neira de voltar ao caminho 
certo: trabalho duro, traba-
lho em equipe, trabalho sério. 
Tudo o resto é apenas baru-
lho", escreveu o craque portu-
guês em sua conta oficial no 
Instagram, em um post com 
sua foto comemorando o gol 
na partida de terça-feira, atra-
sada da 18ª rodada.

O resultado positivo fez 
o Manchester United reen-
contrar as vitórias após três 
empates seguidos. O triun-
fo também esfria as críticas 
sobre o técnico alemão Ralf 
Rangnick, contratado para 
ser o comandante interino até 
o fim desta temporada e, de-
pois, virar um consultor téc-
nico do clube, com contrato 
de dois anos.

Depois de um começo 
animador no comando do 
time, Rangnick se tornou 
alvo de críticas devido às más 
atuações do Manchester Uni-
ted, que vinha acumulando 
tropeços nos últimos jogos. 
Desde que chegou, o alemão 
acumula sete vitórias e seis 
empates, além de uma derro-
ta. O time marcou 19 gols e le-
vou 10 nesse período.

No Campeonato Inglês, 
o Manchester United ficou 
para trás em uma sonha-
da disputa de título e está 
na quarta colocação, tendo 
foco em garantir uma vaga 
na próxima edição da Liga 
dos Campeões da Europa. 
A única chance do clube de 
ser campeão na temporada, 
aliás, é o torneio europeu. De-
pois de uma fase de grupos 
conturbada, o time conse-
guiu avançar às oitavas de fi-
nal como líder graças aos gols 
decisivos de Cristiano Ronal-
do. O adversário na próxima 
fase será o Atlético de Ma-
drid e o jogo de ida será rea-
lizado na semana que vem, 
na Espanha.

Português rebate críticas pelas redes sociais, após marcar o seu primeiro gol nesta temporada pelo Manchester

“Trabalho sério, o resto é barulho”
Cristiano ronaldo:

Jogos de hoje
n Copa do Nordeste
15h
Floresta-CE x Sergipe-SE
19h30
CRB-AL x Globo-RN

n BaiaNo
19h15
Unirb x Doce Mel

n CarioCa
16h
Portuguesa x Boavista
18h
Botafogo x Resende
20h30
Vasco x Bangu

n paraiBaNo
20h15
Auto Esporte x SP Crystal

n paulista
19h

Mirassol x Santos
Bragantino x Água Santa
21h30
São Paulo x Inter de Limeira

n piauieNse
20h
River-PI x Oeirense

n GaúCho
19h
Ypiranga-RS x Aimoré
21h30
Juventude x São José

n paraNaeNse
20h
Londrina x União
liga da europa
17h
Sevilla x Dínamo
Atalanta x Olympiacos
RB Leipzig x Real Sociedad
Barcelona x Napoli
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Após perder para o Botafogo, Vasco busca a reabilitação
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“De volta 
aos trilhos! 
Ninguém 
desiste e só há 
uma maneira 
de voltar 
ao caminho 
certo: 
trabalho duro, 
trabalho 
em equipe, 
trabalho sério. 
Tudo o resto 
é apenas 
barulho”

Cristiano Ronaldo

Allan elogia Frank Lampard e
exalta o futebol de Richarlison

EVErton

A contratação do técni-
co Frank Lampard há al-
guns dias, para o lugar do 
demitido Rafa Benítez, fez 
bem ao Everton, que cres-
ceu de rendimento nos úl-
timos jogos e com vitórias 
deixou as últimas coloca-
ções do Campeonato In-
glês e avançou às oitavas 
de final da Copa da Ingla-
terra. O volante brasileiro 
Allan, ex-Vasco e Napoli, 
elogiou o começo de tra-
balho do ex-meia e exaltou 
seu compatriota Richarli-

son, um dos destaques do 
time de Liverpool.

“O professor está aqui 
há (pouco mais de) uma 
semana, mas parece mais 
tempo. Ele já nos mostrou 
qual é o seu objetivo: jo-
gar com três zagueiros na 
defesa dá mais opções ao 
time. Ele acredita que isso 
será melhor para todo o 
time e eu também acredi-
to que ter três zagueiros 
nos ajuda a colocar mais 
pressão nos adversários 
quando avançamos. O 
fato dele ter experiência 
como meio-campista aju-

da muito também”, dis-
se Allan em entrevista ao 
site da Premier League, a 
empresa que organiza o 
Campeonato Inglês.

Sobre Richarlison, Al-
lan vê um futuro com 
muito sucesso para o ata-
cante de 24 anos. “Richar-
lison? Eu amo esse garoto! 
Eu o chamo de garoto por-
que sou um pouco mais 
velho que ele (o volante 
tem 31 anos). Ele é mui-
to trabalhador e eu tento 
transmitir minha expe-
riência à medida que es-
tou mais velho para aju-
dá-lo e orientá-lo. Tenho 
certeza que ele fará uma 
grande carreira aqui no 
Everton e pela Seleção 
Brasileira”, afirmou.

Allan também falou so-
bre o desejo de voltar a ser 
convocado pela seleção, pois 
não é chamado pelo técni-
co Tite desde novembro de 
2020. “Sempre mantenho o 
sonho vivo, conheço minhas 
habilidades e sei o quanto 
sou bom. Mas meu objetivo 
primeiro é jogar bem pelo 
Everton. Trabalhar duro 
para que meu time avance e 
depois as coisas vão aconte-
cer naturalmente. Venho tra-
balhando duro e se eu jogar 
bem em nossos jogos, tenho 
certeza de que a oportunida-
de na seleção virá”, finalizou.

Richarlison (foto) tem 
crescido de produção 
com o novo técnico 
do Everton, Frank 
Lampard, e ainda vai 
dar muitas alegrias 
ao time inglês

Cristiano Ronaldo comemora gol contra o Brighton na vitória de 2 a 0 do Manchester United
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364 — Joviano, imperador romano
1600 — Giordano Bruno, matemático, astrônomo 
e filósofo italiano
1673 — Molière, ator e dramaturgo francês
1819 — Joaquim Silvério dos Reis, delator 
brasileiro
1909 — Gerônimo, líder tribal norte-americano
1939 — Venâncio Augusto de Magalhães Neiva, 
político e magistrado (PB)
1952 — Synésio Pessoa Guimarães, jornalista, 
poeta, educador, juiz, advogado e
gestor público (PB)
1973 — Pixinguinha, músico e compositor 
brasileiro
1975 — George Marshall, cineasta
norte-americano
1985 — Paschoal Carrilho Machado,
radialista (PB)
1988 — Raimundo Viana de Macêdo, político
e agropecuarista (PB)
1997 — Darcy Ribeiro, antropólogo, político
e escritor brasileiro
2006 — Jorge Mendonça, futebolista brasileiro
2021 — Waldo Tomé de Souza, advogado e 
jornalista (PB)

Mortes na História

Eduardo Romero (El Gato)
14/2/2022 – Aos 67 anos. Golfista 
argentino que disputou 383 
torneios do circuito europeu e 
conquistou oito títulos, entre 1989 
e 2002. Na América do Sul, venceu 
mais de 80 provas.

Foto: O Jogo

Newton Campos
14/2/2022 – Aos 96 anos, em 
São Paulo (SP). Jornalista e 
dirigente apontado como o maior 
responsável pelo incentivo às 
competições amadoras de boxe 
no Brasil. Presidente da Federação 
Paulista de Boxe pela primeira vez há mais de 
50 anos e no cargo de forma ininterrupta há 
mais de 30 anos, era promotor da Forja dos 
Campeões, evento atualmente realizado no 
Esporte Clube Pinheiros e que é o principal 
celeiro de boxeadores do país.

Foto: Gabriel Cabral

Obituário

Flávio Ribeiro
(?)/2/2022 – Aos 55 anos, em 
Campina Grande (PB). Servidor 
efetivo da Prefeitura de Campina 
Grande (PMCG), lotado na 
Secretaria das Finanças, foi 
encontrado morto em seu 
apartamento, no bairro do Catolé. Ele atuou em 
várias campanhas eleitorais do ex-senador Cássio 
Cunha Lima (PSDB). Era irmão do professor 
Noaldo Ribeiro, da Universidade Federal da 
Paraíba (UFCG), e filho do comerciante Fenelon 
Ribeiro (falecido recentemente).

Foto: Facebook

Salomão Barbosa de Freitas
15/2/2022 – Aos 73 anos, em João 
Pessoa (PB). Era pai do prefeito de 
Sapé (PB), Sidnei Paiva de Freitas 
(Major Sidnei), do Podemos. Era 
casado com Lenilda Paiva de Freitas 
e deixa dois filhos e quatro netos.

Foto: Prefeitura de Sapé

Robenha Maria de Sousa
Pereira de Jesus
15/2/2022 – Em Imperatriz (MA), 
após sofrer complicações de uma 
cirurgia plástica de lipoaspiração, 
mamoplastia e abdominoplastia. 
Era vereadora de Açailândia 
(MA), pelo PL.

Foto: Angra Notícias

Aforismo

“A morte é doce: livra-nos do 
pensamento da morte.”

(Jules Renard)
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No ano de 1972, ainda muito jovem, assumi o 
posto de secretária na Cande, na época uma das 
maiores indústrias de Campina Grande. Minha 
vida era de casa para o trabalho e vice-versa, não 
tinha tempo para fazer amigas, minhas relações 
sociais eram com as colegas secretárias das outras 
empresas e indústrias, mas eram amizades meio 
que virtuais e de rápidas conversas, que aconteciam 
nas esperas dos pedidos de telefonemas de 
longa distância, o famoso DDD, enquanto não se 
anunciava o tradicional código “passe seu chefe que 
passo para o meu”. Nesses intervalos, de secretária 
para secretária, eu me atualizava das novidades, 
principalmente do eixo Rio-São Paulo, e numa dessas 
conversas soube de um movimento nacional das 
secretárias que vinha acontecendo anualmente em 
prol do reconhecimento da profissão.

Fiquei muito interessada, procurei saber como 
participar, reuni minhas economias e na primavera 
de 1975 estava eu em minha primeira participação 
da Convenção Nacional de Secretárias, em Porto 
Alegre, interagindo com secretárias de quase todo o 
país. Esse evento me fez compreender a importância 
de minha profissão e, depois de um final de semana 
prolongado de palestras, cursos e oficinas na capital 
gaúcha, as horas de voo de volta para Campina 
Grande foram de planejamentos, pois voltei decidida 
a criar um movimento congênere em Campina.

Dias depois reuni um pequeno grupo de 
secretárias das empresas do Distrito Industrial, que 
ficaram motivadas com minha proposta da criação 
da Associação das Secretárias da Paraíba, cada 
uma se encarregando de convidar colegas de outras 
empresas e entidades, de Campina e da capital, 
para fortalecer o grupo. Eu fiquei responsável para 
convidar a toda poderosa Leônia Leão, que na época 
secretariava o reitor do Campus I da UFPB.

Falei-lhe por telefone e ela concordou receber-
me em sua residência. Ficava um pouco abaixo do 
Chopp do Alemão, onde eu morava, mas, como eu 
vivia de casa para o trabalho, fazia tempo que não 
andava para aqueles lados. Segui pela calçada 
e, por um instante, senti o cheiro do café torrado, 
vindo-me reminiscências de minha infância quando 
os fardos de algodão, agave e batatinha tomavam 
aquele espaço. Descendo a ladeira do “Beco dos 
Bebos” cheguei à sua casa, na antiga Rua dos Paus 
Grandes, acho que ela me viu pela janela, pois 
logo ouvi em alto e bom som: “Entra, a porta está 
destrancada”. Entrei, subi os degraus em ladrilhos 
hidráulicos e, no alto da escada, a vi com vestido 
claro acinturado, realçando sua pele da cor de 
sapoti, sandálias de salto alto, cabelo preso de tom 
acobreado, sobrancelhas finas arqueadas e olhos 
miúdos. Com um sonoro sorriso, ela me recebeu com 
uma dancinha alegre e um abraço.

Era uma mulher espalhafatosa, alegremente 
imoderada e de uma simpatia ímpar. Tinha idade 
para ser minha mãe, e depois do abraço festivo 
ela disse num sorriso: “Lembro de você ainda nos 
cueiros”. Fiquei constrangida (sempre fui tímida), 
não só pelo comentário embaraçoso, mas também 
por estar ali diante de tão destacada secretária, 
reconhecida e bem quista na sociedade e, sobretudo, 
nos meios da intelectualidade campinense. Irmã 
do lendário professor Anésio Leão, Leônia era uma 
mulher de inteligência privilegiada, culta, escrevia 
crônicas semanalmente para o Diário da Borborema 
e ainda era uma exímia datilógrafa, oradora e dona 
de uma caligrafia e vernáculo impecáveis.

Muito determinada, ela aceitou de pronto 
participar da iniciativa e, literalmente como uma leoa, 
lutou por dois anos ao nosso lado pela concretização 
do projeto. A Associação das Secretárias da Paraíba 
foi fundada em Campina Grande a 14 de janeiro 
de 1978, e eu fui eleita sua primeira presidente, mas 
durante todo meu mandato fui agraciada com a força 
vital e os sábios conselhos da guerreira Leônia, de 
quem fiquei amiga.

Infelizmente, aos 87 anos, minha ilustre colega 
eclipsou sua alegria e conhecimentos na demência 
do Alzheimer. A última vez que a visitei foi em leito 
privado, já completamente ausente deste mundo, 
sem abraços festivos, sorrisos ou mesmo me 
reconhecer. Ela faleceu inócua, em 16 de março de 
2021, aos 98 anos, e jaz no Cemitério do Monte Santo, 
o relicário das celebridades de nossa cidade.

Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Rememorando 
Leônia Leão

Ida Steinmüller é administradora, memorialista 
e presidente de honra do Instituto Histórico de 

Campina Grande – IHCG

Indígenas e educação foram os principais focos na vida do sociólogo e antropólogo, que incomodava os conservadores

Há 25 anos morria Darcy Ribeiro
REVOLUCIONÁRIO E VISIONÁRIO

Da Redação

Antropólogo, historiador, 
sociólogo, escritor, político fi-
liado ao Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) de Leonel 
Brizola e conhecido por seu 
foco em relação aos indíge-
nas e à educação no país. Esse 
era Darcy Ribeiro, um minei-
ro nascido em Montes Claros, 
a 26 de outubro de 1922, e que, 
aos 74 anos, morria em Brasí-
lia, a 17 de fevereiro de 1997. 
Suas ideias e projetos revolu-
cionários incomodavam os 
conservadores do país.

Mesmo depois de 25 anos 
de sua morte (lembrando que 
em outubro deste ano come-
mora-se o centenário de seu 
nascimento), suas ideias de 
identidade latino-america-
na continuam influenciaram 
vários estudiosos. Como mi-
nistro da Educação do Bra-
sil, Darcy realizou profundas 
reformas, o que o levou a ser 
convidado a participar de re-
formas universitárias no Chi-
le, Peru, Venezuela, México e 
Uruguai, depois de deixar o 
Brasil devido a ditadura mi-
litar de 1964.

Depois de largar os estu-
dos em Medicina, formou-

se em Antropologia em 1946 
pela Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo e dedi-
cou seus primeiros anos de 
vida profissional ao estudo 
dos índios do Pantanal, do 
Brasil Central e da Amazô-
nia, de 1946 a 1956.

Darcy Ribeiro notabili-
zou-se fundamentalmente 
por trabalhos desenvolvidos 
nas áreas de educação, so-
ciologia e antropologia ten-
do sido, ao lado do amigo a 
quem admirava Anísio Tei-
xeira, um dos responsáveis 
pela criação da Universida-
de de Brasília (UnB), elabo-
rada no início da década de 
1960, ficando também na his-
tória dessa instituição por 

ter sido seu primeiro reitor. 
Ele ainda redigiu o projeto, 
como funcionário do Servi-
ço de Proteção ao Índio, do 
Parque Indígena do Xingu, 
criado em 1961. Também foi 
o idealizador da Universida-
de Estadual do Norte Flumi-
nense (Uunf). Publicou vá-
rios livros, vários deles sobre 
os povos indígenas.

Darcy Ribeiro foi ministro 
da Educação durante o regi-
me parlamentarista do gover-
no do presidente João Goulart 
(de 18 de setembro de 1962 a 
24 de janeiro de 1963) e chefe 
da Casa Civil, entre 18 de ju-
nho de 1963 e 31 de março de 
1964. Durante a ditadura mi-
litar brasileira, como muitos 

outros intelectuais brasilei-
ros, teve seus direitos políti-
cos cassados e foi obrigado a 
se exilar, vivendo durante al-
guns anos no Uruguai.

Durante o primeiro gover-
no de Leonel Brizola no Rio 
de Janeiro (de 1983 a 1987), 
Darcy Ribeiro, como vice-
governador, criou, planejou 
e dirigiu a implantação dos 
Centros Integrados de Ensi-
no Público (Ciep), um projeto 
pedagógico visionário e re-
volucionário no Brasil de as-
sistência em tempo integral 
a crianças, incluindo ativi-
dades recreativas e culturais 
para além do ensino formal – 
dando concretude aos proje-
tos idealizados décadas antes 
por Anísio Teixeira.

Ele também foi responsá-
vel pela criação e pelo proje-
to cultural do Memorial da 
América Latina, centro cul-
tural, político e de lazer, inau-
gurado em 18 de março de 
1989, no Bairro da Barra Fun-
da, em São Paulo, assim como 
foi responsável pelo projeto 
de lei que deu origem à Lei 
de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Brasileira (LDB), Lei 
9.394/96 aprovado pelo Sena-
do Federal.

Darcy foi responsável pela criação do Memorial da América Latina

Foto: PDT-RS

CONTATOS

n Para críticas, correções, colaborações, 
sugestões, informações sobre óbitos e propostas 
de temas relacionados à Seção Memorial do 
jornal A União, o leitor pode entrar em contato 
pelo e-mail jorgerezende.imprensa@gmail.com 
ou pelo WhatsApp (83) 98854-1491.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00012/2022, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa ou profissionais  para 
contratação de serviços profissionais da área de saúde e outros, a medida de suas necessidades, 
cuja abertura será no dia 08.03.2022 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se a dis-
posição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos 
pelo telefone (0**83) 3499 – 1180 ou www.aguiar.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 16 de Fevereiro de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público que foram consideradas HABILITADAS as empresas AURIENE ALVES 
ME, cadastrada no CNPJ Nº 09.513.739/0001-71 e a empresa JOSÉ RAYONE GRACIANO DA 
SILVA, cadastrada no CNPJ nº 08.046.825/0001-59. Abre-se vista do processo aos interessados 
para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de licitação. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recurso, a sessão pública para abertura do envelope PROPOSTA DE 
PREÇO será realizada no dia 25 de fevereiro de 2022, às 08:00 horas, no mesmo local e endereço. 

Aguiar-PB, 15 de Fevereiro de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”,  Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público que foi considerada HABILITADA a empresa AURIENE ALVES ME, cadastrada 
no CNPJ Nº 09.513.739/0001-71. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento 
do inteiro teor da decisão da comissão de licitação. Comunica-se que, em não havendo interposição 
de recurso, a sessão pública para abertura do envelope PROPOSTA DE PREÇO será realizada no 
dia 25 de fevereiro de 2022, às 09:00 horas, no mesmo local e endereço. 

Aguiar-PB, 15 de Fevereiro de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE ADITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00050/2021 - CT Nº 00240/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00050/2021. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00240/2021 - Apform Industria e Comercio de Moveis 
Ltda - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 2 meses. ASSINATURA: 28.01.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DI-

VERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGÃO – I ETAPA – NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: E.P.S. SERVICOS 
DE CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 174.045,49. Classificação: 1º - E.P.S. SERVICOS DE 
CONSTRUCOES EIRELI - R$ 174.045,49; 2º - PR CONSTRUCOES EIRELI - R$ 176.901,29; 3º - FM 
SERVICOS LTDA - R$ 177.585,83; 4º - POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO 
EIRELI – R$ 189.349,19; 5º - R F ENGENHARIA EIRELI - R$ 193.706,56; 6º - MOURA E ANDRADE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 199.531,94; 7º - APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 
- R$ 201.732,18; 8º - TORRES CONSTRUCOES LTDA - R$ 225.426,86. 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, 
Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. E-mail: pmanlicita@gmail.com. 

Alagoa Nova - PB, 16 de Fevereiro de 2022
EDNALVA IMPERIANO DOS SANTOS GOMES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, às 14:00 horas do dia 04 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER A DEMANDA 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.alagoanova.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Alagoa Nova - PB, 16 de Fevereiro de 2022
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Março de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A INTEGRA PARAÍBA NO MUNICÍPIO DE 
ALAGOA NOVA/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: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.alagoanova.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Alagoa Nova - PB, 16 de Fevereiro de 2022
EDNALVA IMPERIANO DOS SANTOS GOMES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALCANTIL–PB; ADJUDICO o seu objeto a: JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 
1.824,00; L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 341.279,88; MEDLEVENSOHN COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 36.000,00; ODONTOMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 3.153,30; PADRAO DISTRI-
BUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA - R$ 
4.824,00; PHARMAPLUS LTDA - R$ 2.665,00.

Alcantil - PB, 10 de Fevereiro de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALCANTIL–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE 
NERGINO SOBREIRA - R$ 1.824,00; L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 341.279,88; 
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
- R$ 36.000,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 
R$ 3.153,30; PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
PADRE CALLOU LTDA - R$ 4.824,00; PHARMAPLUS LTDA - R$ 2.665,00.

Alcantil - PB, 14 de Fevereiro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição de 
material odontológico, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil –PB; AD-
JUDICO o seu objeto a: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME - R$ 8.550,00; DENTAL 
COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - R$ 191.200,40; ODONTOMED COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 15.433,03; STRA COMERCIO DE PRODUTOS 
PARA SAUDE LTDA - R$ 40.800,00.

Alcantil - PB, 08 de Fevereiro de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição de material 
odontológico, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil –PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI 
ME - R$ 8.550,00; DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - R$ 191.200,40; 
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 15.433,03; 
STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 40.800,00.

Alcantil - PB, 08 de Fevereiro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de material odontológico, para atender as necessidades da Prefeitura Munici-
pal de Alcantil –PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Alcantil: 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 – DE-
SENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 10.301.1008.2021 – DESENVOLVER 
AS ATIVIDADES DE SAÚDE – PAB 10.301.1008.2023 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO 
PSF 10.301.1008.2024 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL 10.301.1008.2026 
– DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S 10.302.1008.2027 – DE-
SENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID 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 Alcantil e: CT Nº 00039/2022 - 11.02.22 - CO-
MEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME - R$ 8.550,00; CT Nº 00040/2022 - 11.02.22 - DENTAL 
COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - R$ 191.200,40; CT Nº 00041/2022 - 11.02.22 
- ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 15.433,03; CT 
Nº 00042/2022 - 11.02.22 - STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 40.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 06.006–FUN-
DO MUNICIPAL DE SAÚDE 06006.10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06006.10.301.1008.2026 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES 
DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS 06006.10.301.1008.2021 – DESENVOLVER AS ATIVIDA-
DES DE SAÚDE – PAB 06006.10.301.1008.2022 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS 
06006.10.301.1008.2023 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF 06006.10.301.1008.2024 
– DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL 06006.10.301.1008.2066 – MANUTEN-
ÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 06006.10.302.1008.2027 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 
DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 06006.10.302.1008.2028 – DESENVOLVIMENTO DAS 
ATIVIDADES DO SAMU 06006.10.302.1008.2029 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS 
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 Alcantil e: CT Nº 
00043/2022 - 14.02.22 - JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 1.824,00; CT Nº 00044/2022 - 14.02.22 
- L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 341.279,88; CT Nº 00045/2022 - 14.02.22 - MED-
LEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 
36.000,00; CT Nº 00046/2022 - 14.02.22 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA - R$ 3.153,30; CT Nº 00047/2022 - 14.02.22 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 
2.665,00; CT Nº 00048/2022 - 14.02.22 - PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPA-
MENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA - R$ 4.824,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: Aquisição de peças para 
máquinas pesadas e realização de serviços mecânicos para reposição das mesmas; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: PAULO C LOPES – ME - R$ 462.185,50.

Araruna - PB, 16 de fevereiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de peças para máquinas pesadas e realização de serviços mecânicos para 
reposição das mesmas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2022. DOTAÇÃO: 
Orçamento de 2022 – Recursos próprios do Município/Recursos federais. 02.010 – GABINETE 
DO PREFEITO Ficha: 04.122.0002.2004 – MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE 02.020 – 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Ficha: 04 122 0002 2006 MANUT.DAS 
ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL 2.050 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Fichas: 
12 361 0005 2012 MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% 12 361 0005 
2013 MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE 12 361 0030 2030 MANUT.
DOS PROGRAMAS QUOTA SALARIO EDUCACAO –QSE 02.070 – SECRETARIA DE CIDADANIA, 
TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA Ficha: 08 244 0033 2035 MANUT.DAS ATIV.
DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS 02.080 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS 
E SERVIÇOS URBANOS Fichas: 15 452 0022 2044 MANUT.DAS. ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE 
LIMP.PUBL. E MEIO AMBIENTE 26 782 0007 2049 MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE 
EST.E RODAGENS 02.090 – SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
RURAL Ficha: 20 608 0011 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SE-
CRETARIA 02.110 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Fichas: 008 244 0033 2059 
MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 08 244 0033 2062 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADE DO IGD 08 244 0033 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF–CRAS 
03.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Fichas: 10 301 0012 2066 COORD.DAS ATIV.DO PROG.
DE APS 10 302 0012 2067 COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10 
302 0012 2077 COORD.MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU–SERVICO DE ATENDIMENTO 
MOVEL 10 302 0012 2080 MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS 10 302 
0012 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO Elemento de Despesa: 
33903099 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00017/2022 - 16.02.22 - PAULO C 
LOPES - ME - R$ 462.185,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, às 09:30 horas do dia 08 de Março 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO 
DE BARRA DE SÃO MIGUEL – 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 07:30 as 12:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3358–1005. E-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.
com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 16 de Fevereiro de 2022
JOELSON SILVA LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, por meio do site WWW.PORTALDECOM-
PRASPUBLICAS.COM, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 04 de Março de 2022. Início da fase 
de lances: 09:01 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 7.892/13; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 07:30 as 12:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3358–1005. 
E-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM. 

Barra de São Miguel - PB, 16 de Fevereiro de 2022
ANTÔNIO AELSON CANEJO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE 

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ANITA DE MELO BARBOSA LIMA – BELÉM/PB. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: D I T CONSTRUCOES, IMO-
BILIARIA E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 820.356,01. 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 Flávio 
Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 16 de Fevereiro de 2022
JOSIVAN BATISTA DA SILVA 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
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.licitacaocabe-
delo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa para aquisição 
de Gêneros Alimentícios–PERECÍVEIS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 08 de Março de 2022. Início da fase 
de lances: 09:15 horas do dia 08 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 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, 14 de Fevereiro de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Expedicionário Luiz Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 08:30 horas do dia 07 de Março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANU-
TENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal 
nº 001/18; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 7:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 16 de Fevereiro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Expedicionário Luiz Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 13:30 horas do dia 07 
de Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: REALIZAÇÃO DE EXAMES 
LABORATORIAIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/18; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 7:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 16 de Fevereiro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Expedicionário Luiz Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 08:30 horas do dia 08 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 PNEUS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal 
nº 001/18; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 7:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 16 de Fevereiro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 10:30 horas do dia 07 de Março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANU-
TENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/18; 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) 3307–1175. 
E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 16 de Fevereiro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 13:30 horas do dia 08 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 PNEUS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal 
nº 001/18; 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) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 16 de Fevereiro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00009/2021, que objetiva: EXECU-
ÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROJETO ELÉTRICO DE COMPLEXO ESPORTIVO E SUBESTAÇÃO 
AÉREA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: B K 
L CONSTRUCOES LTDA - R$ 143.807,90.

Caraúbas - PB, 16 de Fevereiro de 2022
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RECURSO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00004/2021
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada, para a execução dos serviços 

de limpeza urbana no Município de Conde–PB. RECURSO INTERPOSTO: Ocorrência de licitante 
que ingressou com recurso contra resultado da fase habilitação do certame. COMUNICADO: A 
CPL comunica que, em decorrência do recurso interposto, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços, prevista para ocorrer no dia 22/02/2022, às 14:00 horas, fica 
suspensa e, portanto, uma nova data será divulgada posteriormente, mediante publicação na 
imprensa oficial, com a devida antecedência. Comunica-se, ainda, que após o término do prazo 
recursal, será divulgado na imprensa oficial, a relação de todos os licitantes que ingressaram com 
recurso e, em ato contínuo, abrindo-se o prazo legal para as contrarrazões ao respectivo recurso. 
Maiores informações e vista aos autos do processo poderão ser obtidas pelo interessado, junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário das 
12:00 as 18:00 horas - de Segunda a Quinta - e das 08:00 as 14:00 horas - Sexta dos dias úteis. 
E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com.

Conde - PB, 16 de Fevereiro de 2022
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de manutenção predial 

de quatro Unidades Escolares, neste Município - Escolas Municipais: Antônio de Souza Santos; 
Antônio Raimundo dos Santos; Joca Viriato; e Regina Gomes de Almeida. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 
1º - ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA - R$ 438.883,50; 
2º - FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES EIRELI - R$ 448.812,59; 3º - CONSTRUTORA 
PARAIBANA EIRELI - R$ 484.991,11; 4º - LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - R$ 
490.886,94; 5º - ESCALE CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - R$ 511.413,69; 6º - TCL TAM-
BAU CONSERVACOES LTDA - R$ 514.860,34; 7º - GJT SERVICOS & LOCACAO EIRELI - R$ 
530.798,35; 8º - HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - R$ 532.984,15; 9º - NUNES 
CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - R$ 551.725,91; 10º - L & L CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI - R$ 556.331,12; e 11º - CONSTRUTORA APODI EIRELI - R$ 624.433,52. EM-
PRESA DESCLASSIFICADA: Não houve empresa desclassificada. Maiores informações e vista aos 
autos do processo poderão ser obtidas pelo interessado, junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas - de Segunda 
a Quinta - e das 08:00 as 14:00 horas - Sexta dos dias úteis. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 14 de Fevereiro de 2022
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de combustíveis e lubrificantes destinados a atender a frota veicular própria e/ou locada da edilidade 
e suas secretarias, inclusive Fundo Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: JOSE JOAO DOS SANTOS COMBUSTIVEIS - R$ 1.555.700,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 16 de Fevereiro de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 

Aquisições parceladas de combustíveis e lubrificantes destinados a atender a frota veicular própria 
e/ou locada da edilidade e suas secretarias, inclusive Fundo Municipal de Saúde; DESIGNO os 
servidores Leonildo da Gama Pereira, Secretário, como Gestor; e Maria Rosemary Farias Lima, 
Controle Interno, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Pregão Presencial 
nº 00003/2022, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, 
respectivamente.

Cuité de Mamanguape - PB, 16 de Fevereiro de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00008/2022, Aquisição parce-

lada de peças e acessórios original e genuína, para manutenção de veículos oficiais pertencentes à 
frota do Município de Curral de Cima-PB, para o dia 02 de Março de 2022 às 13:00 horas, no mesmo 
local inicialmente divulgado: Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 98708–0527. 

Curral de Cima - PB, 16 de Fevereiro de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 09:30 horas do dia 04 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 425/17; 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) 98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 16 de Fevereiro de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
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 07:30 horas do dia 04 de Março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE PROTEÍNAS 
PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO E DO CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
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 07:30 horas do dia 03 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Combustível (óleo 
disel S 10). 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. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 15 de Fevereiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para executar a obra de Construção de 

Escola com 3 (três) salas no Sítio São Luiz, Zona Rural deste Município. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 
- Valor: R$ 398.485,27. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro 
- Dona Ines - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33771025. 
E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 14 de Fevereiro de 2022
JOSE RODRIGUES DA SILVA

Presidente da Comissão
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Março de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor  preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: pavimentação 
de estradas vicinais, localizadas no Sítio Estacada, Município de Duas Estradas – PB, referente 
ao Contrato n° 1073965-05/2020. Recursos: Contrato n° 1073965-05/2020. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99158-0654.

Duas Estradas - PB, 16 de Fevereiro de 2022
Luis Carlos Malaquias da Silva

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros alimen-
tícios diversos – perecíveis e não perecíveis – destinados à merenda escolar, mediante requisição 
diária e/ou periódica, para a Secretaria de Educação deste Município. Abertura da sessão pública: 
10:00 horas do dia 09 de Março de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma 
sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; 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) OUVIDORIA NO SITE. E-mail: prefeituradeduasestradas.
pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Duas Estradas - PB, 15 de Fevereiro de 2022
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empre-
sas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis e não 
injetáveis (comuns, psicotrópicos) diversos: padronizados da RENAME e da REMUME , destinados 
à Atenção Bá. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 11 de Março de 2022. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; 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) OUVIDORIA NO SITE. 
E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.
pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Duas Estradas - PB, 16 de Fevereiro de 2022
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial



26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de fevereiro de 2022 Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00035/2021, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
VEÍCULO PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE 
MUNICIPIO; ADJUDICO o seu objeto a: VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R$ 144.000,00.

Esperança - PB, 15 de Fevereiro de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00035/2021, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
VEÍCULO PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE 
MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: VLS LOCAÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI - R$ 144.000,00.

Esperança - PB, 15 de Fevereiro de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de eletro eletrôni-
cos para atender as necessidades do Hospital Municipal e CAPS de Esperança – PB. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 07 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do 
dia 07 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Municipal nº 1.907/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. 
E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 15 de Fevereiro de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00035/2021
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 - Lírio 
Verde - 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 00035/2021 que objetiva o registro de preços para: LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-
CIPIO; 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: VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.105.616/0001-76
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1

LOCAÇÃO DE VEÍ-
CULO PARA USO EM 
REPRESENTAÇÃO E 
SERVIÇOS DO GABI-
NETE DO PREFEITO. 
Especificações mínimas 
do veículo: Utilitário tipo 
SUV – cabine fechada; 
0 km; Motorização: 2.8; 
Tração 4x4; Velocidade 
Máxima (km/h): 180; 
Freios: ABS; Potência 
mínima de 200cv; Ca-
pacidade mínima para 
07 (sete) passageiros; 
Porta–Malas (L): 205; 
05 (cinco) portas; Di-
reção elétrica; Câmbio 
automática com modo 
manual de 6 marchas; 
Combustível Diesel; 
Injeção eletrônica de 
combustível; Tanque de 
combustível capacidade 
mínima de 76 (setenta e 
seis litros; Bancos com 
regulagem de altura mo-
torista e ajuste elétrico; 
banco traseiro rebatível; 
06 Airbags (motorista, 
passageiro e laterais); 
Ar condicionado de fá-
brica; Protetor de cárter 
e motor; Pneu estepe 
novo, macaco, triângulo, 
chave de rodas e extin-
tor de incêndio; Sistema 
multimídia com funções 
GPS, DVD, MP3, USB, 
RÁDIO FM/AM; Blue-
tooth e câmera de ré; 
Vidros elétricos nas 04 
portas; Alarme; Trava 
elétr ica nas portas; 
teto solar; bancos de 
couro; desembaçador 
Traseiro; computador 
de bordo; farol de ne-
blina; sensor de farol; 
Autofalantes compatí-
veis com a potência do 
aparelho de som; Cor 
neutra (branco/prata/
preto), Equipado com 
os demais itens, aces-
sórios de segurança, e 
equipamentos de série 
exigidos por lei e pelas 
normas do CONTRAN 
(Conselho Nacional de 
Trânsito).

TRAILBLAZER/
GM Mensal 12 12.000,00 144.000,00

TOTAL 144.000,00
 
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 forma-

lizada através do respectivo Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00035/2021, 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 00035/2021, 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 00035/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
07.105.616/0001-76 
Valor: R$ 144.000,00
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 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 16/02/2022, pagina 56, Jornal a União do Estado da Paraíba no 
dia 16/02/2022, página 26. Devido a um erro de digitação, retifica-se o aviso de licitação - ONDE 
SE LÊ: “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”. LEIA-SE: “Abertura da sessão pública: 09:30 
horas do dia 01 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:31 horas do dia 01 de Março de 2022”.

GADO BRAVO - PB, 17 de Fevereiro de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
AVISO DE CANCELAMENTO

DE PUBLICAÇÃO
Fica desconsiderada a publicação do AVISO DE LICITAÇÃO, onde referia-se ao PREGÃO 

ELETRONICO Nº 00004/2022, cujo objeto trata-se da Aquisição de Equipamento e Material 
Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde através da emenda parlamentar 
81000393, mediante edital e seu termo de referência, publicado no dia 19/01/2022, no Diário Oficial 
do Município de Guarabira/PB, Diário Oficial do Estado/PB, e Jornal A União.

MOTIVO: Por eventual interesse público.
Guarabira, 16 de Fevereiro de 2022 

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
AVISO DE CANCELAMENTO

DE PUBLICAÇÃO
Fica desconsiderada a publicação do AVISO DE LICITAÇÃO, onde referia-se ao PREGÃO ELE-

TRONICO Nº 00005/2022, cujo objeto trata-se da Aquisição de Equipamento e Material Permanente 
para Unidade Básica de Saúde através da emenda parlamentar 81000393, mediante edital e seu 
termo de referência, publicado no dia 19/01/2022, no Diário Oficial do Município de Guarabira/PB, 
Diário Oficial do Estado/PB, e Jornal A União.

MOTIVO: Por eventual interesse público.
Guarabira, 16 de Fevereiro de 2022 

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00023/2022 que objetiva 

Contratação de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios automotivos 
novas para veículos pesados pertencentes a Prefeitura Municipal por percentual de desconto, para 
o dia 09 de março de 2022 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Antonio 
André, 26 - Centro - Guarabira - PB. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3271–1246. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. 

Guarabira - PB, 16 de Fevereiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00025/2022 que objetiva 

Contratação de empresa para fornecimentos de peças novas por percentual de desconto para 
veículos leves, movidos a gasolina/álcool, com serviços de mão de obra, para o dia 09 de março 
de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Antonio André, 26 - Centro 
- Guarabira - PB. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 3271–1246. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. 

Guarabira - PB, 16 de Fevereiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATO AVISO DE RETOMADA

PREGÃO PRESENCIAL 00011/2022
Em relação a PREGÃO PRESENCIAL de nº 00011/2022, objetivando Aquisições parceladas de 

Carnes e peixes para atendimento das necessidades da administração municipal e complementação 
da merenda escolar no exercício de 2022..Dotação consignada no orçamento vigente, fica retomada 
a data de 18/02/2022 as 08h30 min para continuação e prosseguimento ao processo em tela  no 
endereço supracitado: sediada na Rua Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB

Guarabira,16 de Fevereiro de 2022 
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de mão–de–obra da frota 
veicular pertencentes a administração municipal no exercício de 2022 Conforme termo de refe-
rência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2022. DOTAÇÃO: RecRECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2021 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT 
Nº 00049/2022 - 01.02.22 - ALEXANDRE BEZERRA COSTA - R$ 220.000,00; CT Nº 00050/2022 - 
01.02.22 - ALICE DE SOUZA COSTA - R$ 245.000,00; CT Nº 00051/2022 - 01.02.22 - CARNEIRO 
DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 160.000,00; CT Nº 
00052/2022 - 01.02.22 - JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - R$ 124.000,00; CT Nº 00053/2022 
- 01.02.22 - LUCIA TARGINO DINIZ - R$ 175.000,00; CT Nº 00054/2022 - 01.02.22 - METALÚR-
GICA C MARINHO LTDA - R$ 200.000,00; CT Nº 00055/2022 - 01.02.22 - OLIVALDO MARTINS 
DE LIMA 51459671449 - R$ 155.000,00; CT Nº 00056/2022 - 01.02.22 - TARCISIO PEREIRA DA 
SILVA JUNIOR 97753149415 - R$ 150.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO

REF: PREGÃO PRESENCIAL 106.2021.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 03 (três) meses, contados do termino do 

prazo de vigência do termo de contrato de nº 00437/2021datado em 05 de novembro de 2021 e com 
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando 
Aquisições de câmaras frias para melhor atender as necessárias da Administração Municipal.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE 
LIMA. CONTRATADA: FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA – CNPJ: 
07.986.555/0001-01

JUSTIFICATIVA: Por apresentar saldo do quantitativo no Contrato, e por mostrar vantajosidade 
para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/100 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/03/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 57 . §I .IV  da Lei 

8.666/100.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da sua Pregoeirae sua equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 00008/2022, do tipo menor preço por item, para aquisição de gêneros alimentícios , 
cuja abertura será no dia 07.03.2022 às 13:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a 
Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. Demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 15 de Fevereiro de 2022.
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00003/2022, do tipo menor preço por item, para contratação de serviços especializados na saúde 
e outros, cuja abertura será no dia 07.03.2022 às 10:30 horas, na sala de licitações deste órgão, na 
sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. 
O edital encontra-se no portal do município no endereço, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara - PB, 15 de Fevereiro de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de material e ins-
trumental odontológico diversos; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: 
Razões de interesse público.

Ingá - PB, 16 de Fevereiro de 2022
ROBÉRIO LOPES BURITY

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de material médico 
hospitalar diversos; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões de 
interesse público.

Ingá - PB, 16 de Fevereiro de 2022
ROBÉRIO LOPES BURITY

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de medicamentos 
diversos, inclusive injetáveis e psicotrópicos; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. 
Justificativa: Razões de interesse público.

Ingá - PB, 16 de Fevereiro de 2022
ROBÉRIO LOPES BURITY

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
RESULTADO FASE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: Contratação de empresa de construção civil para, execução dos serviços de reforma e 

ampliação das seguintes Escolas: EMEF Bemvindo Alves da Silva no Sítio Jurema; EMEF Antõnio 
Rodrigues de Oliveira no Sítio Jacaré e a Escola EMEF José Barbosa de Medeiros, pertencentes  
ao Município de Itatuba-PB.  LICITANTE CLASSIFICAÇÃO: 1º LUGAR: PIERRE JAN DE OLIVEIRA 
CHAVES EIRELI - CNPJ: 40.760.485/0001-36 - R$ 490.890,95. 2º LUGAR PLANENG ENGENHA-
RIA LTDA - CNPJ: 27.700.986/0001-69  – R$ 494.738,76. 3º LUGAR ESTRUTURAL SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 05.881.170/0001-46 – R$ 518.214,96. 
4º LUGAR FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRACOES EIRELI - CNPJ: 11.958.594/0001-64  – 
R$ 557.293,25. 5º LUGAR J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 26.951.460/0001-99 – R$ 
562.929,97. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 16 de Fevereiro de 2022.
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2022
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2022, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa especializada, para prestação de ser-
viços mecânicos na manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Juarez Távora, no 
dia 02/03/2022 às 08:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua José Mendonça, 
171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: setordelicitacaopmjt@gmail.
com, até o dia 28/02/2022.

Juarez Távora(PB), 16 de fevereiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2022
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2022, DO TIPO MAIOR 
DESCONTO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de medicamentos 
A a Z, para distribuição a população carente do Município de Juarez Távora, conforme receita médi-
ca, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor da tabela oficial de 
preços de medicamentos, Revista ABC Farma, órgão oficial da Associação Brasileira de Comércio 
Farmacêutico, no dia 02/03/2022 às 10:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua 
José Mendonça, 171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3267-1072, e-mail: 
setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 28/02/2022.

Juarez Távora(PB), 16 de fevereiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2022
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2022, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de pneus e acessórios, para a frota de veículos per-
tencente a |Prefeitura de Juarez Távora, no dia 04/03/2022 às 08:30 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada á Rua José Mendonça, 171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: setordelicitacaopmjt@gmail.
com, até o dia 03/03/2022.

Juarez Távora(PB), 16 de fevereiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2022
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2022, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição parcelada de materiais de laboratório, para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Juarez Távora, no dia 04/03/2022 às 
11:15 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua José Mendonça, 171 – Centro – 
Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: setordelicitacaopmjt@gmail.
com, até o dia 03/03/2022.

Juarez Távora(PB), 16 de fevereiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 13/2022

DISPENSA FE LICITAÇÃO N.º 002/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: 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.
VIGÊNCIA: 60 dias.

Juarez Távora(PB), 15 de fevereiro de 2022.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00006/2022, para o dia 25 de fevereiro de 2022 às 09:00 horas; e do início da fase de lances 
para o dia 25 de fevereiro de 2022 às 09:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informa-
ções: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de 
Dentro - PB. Telefone: (83) 3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@gmail.com. Site: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa de Dentro - PB, 15 de fevereiro de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00007/2022, para o dia 25 de fevereiro de 2022 às 10:00 horas; e do início da fase de lances 
para o dia 25 de fevereiro de 2022 às 10:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informa-
ções: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de 
Dentro - PB. Telefone: (83) 3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@gmail.com. Site: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa de Dentro - PB, 15 de fevereiro de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021
REPUBLICAÇÃO
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 08h30min HORAS DO DIA 23 DE 
MARÇO DE 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo “MELHOR TÉCNICA E MENOR 
PREÇO”, para: CONTRATAÇÃO DE UMA AGENCIA DE PUBLICIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, MARKETING, PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MÍDIAS SOCIAIS 
PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: lagoaseca.
licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Lagoa Seca - PB, 16 de Fevereiro de 2022.
ANA PAULA BARBOSA ALVES DINIZ

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022 - RETIFICAÇÃO
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às torna publico aos interessados que 
conforme publicado no Diário Oficial da União do dia 14 de Fevereiro de 2022, pagina 255, Diário 
Oficial do Estado da Paraíba, do dia 12/02/ 2022, pagina 30 e Jornal a União do dia 12/02/2022, 
pagina 27, onde se lê: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO I, NA VILA FLORESTAL, MUNICÍPIO DE LAGOA 
SECA – PB, leia se: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 
A CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO I, SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE LAGOA SECA 
– PB, permanecendo as demais condições constantes no presente edital. 

Lagoa Seca - PB, 16 de Fevereiro de 2022.
ANA PAULA BARBOSA ALVES DINIZ

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00013/2022 – 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. 00013/2022, cujo objeto SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE. DATA DA ABERTURA: 03 DE MARÇO DE 2022, ÀS 08H00MIN (HO-
RÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita2@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita2@gmail.
com ou www.tce.pb.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 16 de Fevereiro de 2022. 
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10, 
DIESEL S500 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA SECA – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JHS 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - R$ 3.086.175,00.

Lagoa Seca - PB, 26 de Janeiro de 2022.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - R$ 1.260.000,00.

Lagoa Seca - PB, 04 de Fevereiro de 2022.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00001/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS. 
VIGÊNCIA: até 11/02/2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA e: CT Nº 00009/2022 - 11.02.22 - JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
LTDA - R$ 3.086.175,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNI-
CIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até 14/02/2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA SECA e: CT Nº 00015/2022 - 14.02.22 - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - R$ 
1.260.000,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
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 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (VEÍCULOS 0 KM E OUTROS) PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA Nº: 
11264.183000/1210–01 – MINISTÉRIO DA SAUDE E RECURSOS PRÓPRIOS; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 
12.611,00; FIORI VEICOLO S.A - R$ 151.880,00; M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
- R$ 2.960,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 
15.157,90; T. I. TECNOLOGIA LTDA - R$ 8.293,00.

Lagoa Seca - PB, 01 de Fevereiro de 2022.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (VEÍCULOS 0 KM 
E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 
CONFORME PROPOSTA Nº: 11264.183000/1210–01 – MINISTÉRIO DA SAUDE E RECURSOS 
PRÓPRIOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
2022: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS – CONFORME PROPOSTA Nº: 11264.183000/1210–01 
– MINISTÉRIO DA SAUDE. VIGÊNCIA: até 15/02/2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LAGOA SECA e: CT Nº 00010/2022 - 15.02.22 - ODONTOMED COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 15.157,90; CT Nº 00011/2022 - 15.02.22 - M.K.R. 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 2.960,00; CT Nº 00012/2022 - 15.02.22 - FIORI 
VEICOLO S.A - R$ 151.880,00; CT Nº 00013/2022 - 15.02.22 - ALEXANDRE R BARBOSA DA 
SILVA - R$ 12.611,00; CT Nº 00014/2022 - 15.02.22 - T. I. TECNOLOGIA LTDA - R$ 8.293,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: 00001/2022
AOS 26 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, Estado da Paraíba, localizada na Rua Cícero 
Faustino da Silva - Centro - Lagoa Seca - 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 Federal 
nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro 
de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00001/2022 que 
objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos - Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro 
de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - CNPJ nº 08.997.611/0001-68 - JHS 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 23.295.776/0001-81  - Item(s): 1 - 2 
- 3 – 4 - Valor: R$ 3.086.175,00.

Lagoa Seca - PB, 26 de Janeiro de 2022.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: 00008/2022
Aos 04 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Cícero Faustino da 
Silva - Centro - Lagoa Seca - 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 Federal nº 10.024, de 20 de 
Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legisla-
ção pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00008/2022 que objetiva o registro 
de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MU-
NICIPALIDADE; resolve registrar o preço nos seguintes termos - Órgão e/ou entidade integrante 
da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - CNPJ nº 
08.997.611/0001-68 - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - 29.314.271/0001-01 - Item(s): 1 - 2 - 
3 – 4 - Valor: R$ 1.260.000,00. 

Lagoa Seca - PB, 04 de Fevereiro de 2022.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
QUINTO ADITIVO DE PRAZO

REF: TOMADA DE PREÇOS 01.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 06 (seis) meses, contados do término do prazo de vigência 

do Termo de Contrato de nº 45/2019 datado de 22/05/2019 e com prazo de vigência inicial 
de 07 (sete) meses e ao Segundo Aditivo de Prazo com vigência até 22/01/2021, ao Terceiro 
Aditivo de Prazo com vigência até 23/07/2021 e ao Quarto Aditivo de Prazo com vigência até 
24/01/2022, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no 
ramo pertinente para Conclusão da Construção de uma Quadra Escolar Coberta com Vestiário 
localizada na Vila Nova Descoberta, zona rural deste município, conforme Termo de Compromisso 
PAC 207808/2014 - FNDE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO – JOSÉ MARINALDO DA 
CRUZ. CONTRATADA: CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 
29.711.343/0001-46

JUSTIFICATIVA: A obra encontra-se com 99,34% concluída, aguardando repasse pelo FNDE 
de desembolso já aprovado para finalização dos serviços e concretização do objeto pactuado.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 21.01.2022.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 25.07.2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.058/2022
PREGÃO ELETÔNICO Nº 005/2022

OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Musicais para o Município de Malta - PB 
conforme especificações constantes no Edital e seus anexos.

ABERTURA: às 09hs:01min horas do dia 02 de março de 2022 no https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br 

INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 67, Centro, Malta- PB de 08:hs:00min 
as 13:00 de segunda a sexta, site http://malta.pb.gov.br,http://www.tce.pb.gov.br, E-mail: cplmalta19@
gmail.com e https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ 

MALTA - PB, 16 de fevereiro de 2022
RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00005/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 04 de Março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de medica-
mentos controlados diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0013/07; 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) 3625–1111. 
E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 16 de Fevereiro de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE CONTINUIDADE DA LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022
O Pregoeiro Oficial comunica convocação para fase de lance e demais procedimentos inerente a 

conclusão do Pregão Presencial nº 0001/2022, para o dia 24 de fevereiro  de 2022 às 12:00 horas, 
no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marca-
ção - 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, 16 de fevereiro  de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de MARI, no dia 04/03/2022 as 08:30 horas. Objetivo: Eventual aquisição parcelada de materiais 
médicos hospitalares. Maiores informações e aquisição do edital através do e-mail: cpl.mari.2019@
gmail.com ou no site www.mari.pb.gov.br ou no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro 
– Mari-Pb, no horário de expediente de 08h00min as 12h00min.

Mari, 16 de fevereiro de 2022.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: 
Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de pavimentação 
em paralelepípedos e assentamento de meio–fio granítico, em diversas Ruas no Município de 
Mulungu–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI – CNPJ: 30.272.239/0001-81 – VALOR 
HOMOLOGADO: R$ 405.376,33 (quatrocentos e cinco mil e trezentos e setenta e seis reais e 
trinta e três centavos).

Mulungu - PB, 11 de Fevereiro de 2022
MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00004/2022 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min do dia 01 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de carnes, frango, 
frios e outros, destinados ao atendimento de diversas secretarias e Fundo Municipal de Saúde 
no exercício 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 04/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mulungu - PB, 16 de Fevereiro de 2022
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de 
pavimentação em paralelepípedos e assentamento de meio–fio granítico, em diversas Ruas no 
Município de Mulungu–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 001/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios/Caixa: 20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 15 451 2015 1039 IM-
PLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAMENTO 
– 4.4.90.51 99 001.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES – 4.4.90.51 99 990.0000 OBRAS E INSTALA-
ÇÕES. VIGÊNCIA: até 14/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mulungu-PB 
e: CT Nº 015/2022 - 14.02.2022 - CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI – CNPJ: 
30.272.239/0001-81 – VALOR CONTRATADO: R$ 405.376,33 (quatrocentos e cinco mil trezentos 
e setenta e seis reais e trinta e três centavos).

MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais diversos para melhor atender as neces-
sidades da Administração Municipal no exercício 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a 
Registro de Preços nº AD00001/2022 - Ata de Registro de Preços nº 004/2022, decorrente do 
processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 004/2022, realizado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB. DOTAÇÃO: Recursos Próprios/Outros do Município de 
Mulungu: 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA – 12 361 2008 2013 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 30 – 12 361 2008 2014 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – MDE – 12 366 2006 2022 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA – 12 306 
2002 2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 12 361 2008 
2060 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE – 20.610 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE – FMS – 10 301 2005 2025 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – 
PAB FIXO–BLATB – 10 302 2020 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE – 20.710 FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL – FMAS – 08 244 1002 
2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL – 14 
422 2004 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS – 08 
244 2010 2059 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS – 08 122 2004 2065 
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES – 08 244 2004 2078 SERVIÇO DE PRO-
TEÇÃO SOCIAL BÁSICA – 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Mulungu e: CT Nº 014/2022 - 11.02.22 - JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO 
– CNPJ: 24.747.519/0001-04 – VALOR CONTRATADO: R$ 294.668,00 (duzentos e noventa 
e quatro mil e seiscentos e sessenta e oito reais).

MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA
Prefeito 

GABINETE DO PREFEITO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
OBJETO: 
Contratação de empresa para aquisição parcelada de serviços e urnas funerárias, com o objetivo 

de suprir as necessidades do Município de Nazarezinho-pb. 
VENCEDOR:
GALBERLANDIA LIRA CESAR - CNPJ: 19.173.082/0001-02: com o valor de R$163.000,00 

(cento e sessenta e três mil reais). 
HOMOLOGO, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o licitante 

vencedor 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, 16 de fevereiro de 2022.
MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional.

GABINETE DO PREFEITO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
OBJETO: 
Contratação de empresa para aquisição parcelada de medicamentos injetáveis com o objetivo 

de atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Nazarezinho-pb. 
VENCEDORES:
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ: 08.674.752/000140: com o valor de R$3.342,00 

(três mil, trezentos e quarenta e dois reais); FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 08.160.290/0001-42: com o valor de 
R$41.994,00 (quarenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais); FRANCISCO ERIKY DE 
SA BRAGA – CNPJ: 07.241.360/0001-24, com o valor de R$8.834,00 (oito mil, oitocentos e trinta e 
quatro reais); MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA – CNPJ: 24.502.049/0001-00, com o valor 
de R$37.557,80 (trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos). Perfazendo 
o valor global de R$91.727,80 (noventa e um mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

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, 16 de fevereiro de 2022.
MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional.

GABINETE DO PREFEITO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição parcelada de medicamentos para a farmá-

cia básica com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de 
Nazarezinho-PB.

VENCEDORES:
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ: 08.674.752/0001-40: com o valor de R$57.026,00 

(cinquenta e sete mil e vinte e seis reais); DROGAFONTE MADICAMENTOS MATERIAL HOSPI-
TALAR – CNPJ: 08.778.201/0001-26, com o valor de R$59.241,00 (CINQUENTA E NOVE MIL, 
DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS); MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA – CNPJ: 
24.502.049/0001-00, com o valor de R$20.669,00 (vinte mil, seiscentos e sessenta e nove reais); 
FRANCISCO ERIKY DE AS BRAGA – CNPJ: 07.241.360/0001-24, com o valor de R$9.318,00 (nove 
mil, trezentos e dezoito reais); FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 08.160.290/0001-42, com o valor de R$18.907,50 
(dezoito mil, novecentos e sete reais e cinquenta centavos); JOSÉ NERGINO SOBREIRA – CNPJ: 
63.478.895/0001-94, com o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) . Perfazendo o valor global de 
R$171.161,50 (Cento e Setenta e Um Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Cinquenta Centavos). 

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, 16 de fevereiro de 2022.
MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, para: Aquisição parcelada 
de peças para veículos automotores (1ª linha), para manutenção preventiva e corretiva da frota 
(Ambulância, ônibus, micro–ônibus e caminhões). Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 
04 de Março de 2022. Início da fase de lances: 10:31 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

PASSAGEM - PB, 15 DE FEVEREIRO DE 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios destinados ao Fundo Municipal de Saúde e Programas da Ação Social. Abertura 
da sessão pública: 13:00 horas do dia 04 de Março de 2022. Início da fase de lances: 13:01 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; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.
br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

PASSAGEM - PB, 16 DE FEVEREIRO DE 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
No aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 005/2022, publicado no DOE e o JORNAL A UNIÃO 

no dia 15/02/2022, ONDE SE Lê: Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 04 de Março de 
2022. Abertura da sessão pública: 14:00 Horas do dia 03 de Março de 2022. Início da fase de lances: 
14:01 horas do dia 03 de Março de 2022 LEIA-SE: Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
04 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 04 de Março de 2022. Demais 
informações permanecem inalteradas.

Passagem - PB, 15 de Fevereiro de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de hortifrutigranjeiros, destinados a Sec. de Saúde, Fundo de Saúde, Ação Social e Fundo de 
Ação social (Programas), para o ano de 2022. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 07 
de Março de 2022. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 07 de Março de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Passagem - PB, 16 de Fevereiro de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de produtos 
hortifrutigranjeiros destinados a merenda escolar. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 08 
de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:31 horas do dia 08 de Março de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Passagem - PB, 16 de Fevereiro de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
INTIMAÇÃO DO ATO

DE REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00004/2022. OBJETO: Aquisição de produtos hortifrutigran-

jeiros destinados a merenda escolar. ATO ADMINISTRATIVO: Revogação da licitação. INTIMAÇÃO: 
Notifica-se que do ato de revogação da licitação em tela caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, 
considerado da data desta publicação, nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. INFORMAÇÕES: Maiores informações e vistas ao processo poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, Rua Raimundo Silva, 302 - Cen-
tro - Passagem - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34783001.

Passagem - PB, 15 de Fevereiro de 2022
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 00018/2021
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 0018/2021, cujo objeto 
Aquisição de material de expediente. Tem como vencedora: RONALDO PAIVA NUNES- ME, com o 
valor de R$ 250.013,00 (duzentos e cinquenta mil, e treze reais) e MARIA DO CARMO ELEXANDRE 
FIGUEIREDO DA COSTA- ME com o valor de R$ 68.509,35 (sessenta e oito mil, quinhentos e nove 
reais e trinta e cinco centavos), 

Pedra Branca-PB, 12 de março de 2021
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 0005/2022
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornam público o resultado 

de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 0005/2022, cujo objeto 
é Aquisição de combustíveis e óleo lubrificantes. Tem como vencedoras: TALISSUEL COSMO 
BARBOSA DINIZ EIRELI – CNPJ Nº 05.821.353/0001-76 com o valor global de R$ 1.683.850,50 
(um milhão sessenta e oitenta e três mil e oitocentos e cinquenta reais) Pedra Branca-PB, 16 de 
fevereiro de 2022

SEVERINO LUIZ DE CALDAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N º. 00001/2022

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar.
Vencedores Sr. Pedro Paulino da Silva Filho, com o valor global de R$ 39.440,00 (trinta e nove 

mil quatrocentos e quarenta reais), e a Srª. Maria Francineuda Epaminondas Pereira, com o valor 
global de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).Resolve: HOMOLOGAR e ADJUDICAR, após 
análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a lei. Estando convocados para assinar 
termo contratual. 

Pedra Branca-PB, 16 de fevereiro de 2022 
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0009/2022, por menor 

preços unitário, com objeto, aquisição de gêneros alimentícios destinados a diversas secretarias. 
Abertura dia 03/03/2022 às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. 
O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 16 de fevereiro de 2022
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

Ratifico, a Dispensa nº 00011/2022, em favor da empresa PRESTCONTAS ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/CPF sob 
n° 39.933.307/0001-80, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada na Formação 
de professores, vinculados a Secretaria de Educação Municipal de Piancó-PB. Com o Valor Global 
Estimado de R$ 15.664,00 (quinze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais), em consequência fica 
a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme Art. 72, e Art. 75, II da Lei 14.133/2021.  

Piancó- PB, em 16 de fevereiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00011/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 

E PÚBLICA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 39.933.307/0001-80.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada na Formação de professores, vinculados a 

Secretaria de Educação Municipal de Piancó-PB.   
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 15.664,00 (quinze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais). 

Piancó- PB, em 16 de fevereiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parceladas 
de gêneros alimentícios diversos para melhor atender as necessidades da merenda escolar como 
também as demandas da administração municipal de até dezembro de 2022. Abertura da sessão 
pública: 11:00 horas do dia 03 de Março de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa 
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 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) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. Edital: 
www.piloezinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilõezinhos - PB, 16 de Fevereiro de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022
Objeto: Contratação de serviços, para realizar e atender as Eventuais Viagens em Veículos, para 

suprir as necessidades das diversas secretarias municipais deste Município, conforme especificados 
no anexo I do Edital, licitação do tipo menor preço. Entrega das Propostas: a partir das 09h00min 
de 11/02/2022 e Abertura das Propostas: 23/02/2022 às 09h00min (horário de Brasília) site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: Sede da Prefeitura Municipal 
setor licitações, end. Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba – PB, Telefone: (083) 3277-1108, 
Edital: http: https://www.pirpirituba.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/ ou www.tce.pb.gov.
br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pirpirituba - PB, 09 de fevereiro 2022.
ROMARIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
Objeto: Locação de Veículos para prestar serviços junto as Secretarias Municipais deste Município, 

conforme especificados no anexo I do Edital, licitação do tipo menor preço. Entrega das Propostas: 
a partir das 09h00min de 14/02/2022 e Abertura das Propostas: 24/02/2022 às 09h00min (horário 
de Brasília) site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: Sede 
da Prefeitura Municipal setor licitações, end. Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba – PB, 
Telefone: (083) 3277-1108, Edital: http: https://www.pirpirituba.pb.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes/ ou www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pirpirituba - PB, 09 de fevereiro 2022.
ROMARIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00003/2022, para o dia 03 de Março de 2022 às 09:30 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 03 de Março de 2022 às 09:35 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB. Telefone: (083) 
3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Prata - PB, 16 de Fevereiro de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00004/2022, para o dia 03 de Março de 2022 às 12:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 03 de Março de 2022 às 12:05 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB. Telefone: (083) 
3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Prata - PB, 16 de Fevereiro de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, às 11:30 horas do dia 04 de Março de 2022, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 16 de Fevereiro de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2022
A Prefeitura Municipal de Queimadas, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO, para CREDEN-
CIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS 
ECONÔMICOS OU FILANTRÓPICAS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS – PB, conforme 
especificações constantes do anexo I do edital, o qual se encontra, na íntegra, à disposição de todos 
os interessados, na sala da Comissão de Licitação, localizada à Rua João Barbosa da Silva, 120, 
Centro, no horário de expediente das 08:00 as 12:00 hrs. Os interessados poderão inscrever-se para 
Credenciamento, a partir da data de 18 de março de 2022, permanecendo o chamamento aberto 
apara inscrição pelo período de 12 (doze) meses no local supramencionado, sendo suas inscrições 
proporcionalmente adequadas ao período remanescente de vigência do Credenciamento.   Outras 
informações pelo Telefone (83) 33922276.

Queimadas, 16 de fevereiro de 2022.
JOSÉ CARLOS DE SOUSA RÊGO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES REFERENTE ao FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E 
UBS’s DA ATENÇÃO BÁSICA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2022. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.040 Secretaria de Saúde 10 301 2002 2009 
Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1002 
2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 10 302 1002 
2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) 
10 302 1002 2039 Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavirus – COVID–19 3390.30 99 
Material de Consumo Fonte de recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 15001002 Recursos 
não Vinculados de Impostos – Saúde 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Estadual. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00015/2022 - 10.02.22 - 
PHARMAPLUS LTDA - R$ 717,36; CT Nº 00016/2022 - 10.02.22 - PHOSPODONT LTDA - R$ 
7.245,52; CT Nº 00017/2022 - 10.02.22 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 90.000,00; CT Nº 00018/2022 - 10.02.22 - ATACA-
MED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - R$ 875,00; CT Nº 
00019/2022 - 10.02.22 - ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 
25.379,30; CT Nº 00020/2022 - 10.02.22 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - R$ 1.540,00; CT 
Nº 00021/2022 - 10.02.22 - NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPOR. E EXPOR. DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 9.649,00; CT Nº 00022/2022 - 10.02.22 - L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 
- R$ 456.351,52; CT Nº 00023/2022 - 10.02.22 - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO 
EIRELI - R$ 7.200,00; CT Nº 00024/2022 - 10.02.22 - M.TESTA CONFECCAO - R$ 14.380,00; CT 
Nº 00025/2022 - 10.02.22 - MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E 
ORTOPEDICOS LTDA - R$ 15.243,08.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:30 hs do dia 22 de 

Fevereiro de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00013/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos diversos, para 
melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. Justificativa: Razões de 
interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 16 de Fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 11:00 hs do dia 22 de 

Fevereiro de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00014/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis e medicamentos diversos, 
para melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. Justificativa: Razões 
de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 16 de Fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 14:00 hs do dia 22 de 

Fevereiro de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00015/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais médicos e hospitalares diversos, 
destinado a Secretaria de Saúde deste município. Justificativa: Razões de interesse público. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Assis 
Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 16 de Fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, torna público que estará realizando licitação sob mo-

dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de combustíveis (gasolina comum 
e óleo diesel S10) destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a todas as Secretarias 
do município de Santa Inês-PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:45 horas 
do dia 09/03/2022. Data e horário do início da disputa: 10:00 horas do dia 09/03/2022. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei Nº 
8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.
br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, 
das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. 29 de abril, 96, Centro, Santa Inês - PB.

Santa Inês - PB, 16 de fevereiro de 2022.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO

PRESENCIAL N° 00001/2022
OBJETO: aquisição parcelada de Medicamentos que não compõe o elenco de assistência 

farmacêutica básica, com o maior percentual de desconto, constantes na Tabela CMED/ANVISA 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia - PB.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM e Critério de Julgamento MAIOR PERCENTUAL DE DES-
CONTO.

DATA DA REUNIÃO: 08/03/2022 - HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 16 de fevereiro de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

AVISO DE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 00006/2022

OBJETO: Confecção de próteses dentárias com entrega no município para atender as atividades 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Luzia - PB, conforme especificação no 
edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO. 
DATA DA ABERTURA: 04/03/2022 - HORÁRIO: 09:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 

019/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias.
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br.
Modo de Disputa: Aberto
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 

08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento 
de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 16 de fevereiro de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 015/2022, cujo 

objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, para às 09h00m do dia 02 de Março de 2022. 
Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.
br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 16 de Fevereiro de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 AVISO: CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que realizará, através da Comissão 
Permanente de Licitação, a Chamada Pública, para: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, NOS VALORES DA TABELA DE 
PROCEDIMENTOS DO SUS, QUE SERÃO CONTRATADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE 
DO SERVIÇO EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA E MUNICÍPIOS PACTUADOS. Os 
interessados deverão apresentar a documentação de habilitação e oferta de serviços em envelopes 
separados, fechados e dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Virgínio 
Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita – PB, do dia 21/02/2022 até 
14/03/2022. Ato de abertura dos envelopes: 15/03/2022 – 09:30h, na sede da CPL. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-
1767. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/e 
ditais; www.tce.pb. gov.br. 

Santa Rita - PB, 16 de fevereiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o resultado da Chamada Pública, 

para: CREDENCIAMENTO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL, 
NOS VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, PARA ATENDER A DEMANDA DA 
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. As empresas credenciadas foram: CITO MAMA 
Serviços de Diagnóstico por Imagem Ldta, Cnpj n° 30.431.360/0001-09 e o Instituto de Apoio a 
Saúde SÃO ROQUE, Cnpj n° 27.518.882/000138. A empresa que melhor se adequa as exigências 
do Termo de Referência e Edital é o Instituto de Apoio a Saúde SÃO ROQUE, sobretudo, no que se 
refere a localização, visto que é sediada em Santa Rita, PB, conforme é exigido no item 1 do Termo 
de Referência e no item 4, subitem 4.3 do instrumento convocatório. O teor da decisão encontra-se 
à disposição dos interessados.

Santa Rita - PB, 16 de fevereiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 234/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. - REGISTRO DE PREÇOS VI-

SANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE BARRACAS TIPO FEIRA EM METALON PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 
LONAS LTDA - CNPJ: 05.626.958/0001-06 - Valor R$: 119.850,00. Publique-se e cumpra-se. Santa 
Rita - PB, 11 de fevereiro de 2022. SILDO ALVES DE MORAIS - SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022. 1.0 - DO OBJETIVO. - REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A 
DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - CHRISTIANNY MAROJA EIRELI - CNPJ: 04.462.687/0001-38 
- Valor R$: 86.550,00. - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - CNPJ: 17.020.542/0001-29 - Valor 
R$: 830.400,00. - DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.334.945/0001-08 - Valor 
R$: 2.478.900,00. - MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE 
S/A - CNPJ: 29.329.985/0001-85 - Valor R$: 31.720,00. - N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL 
EIRELI - CNPJ: 22.566.069/0001-10 - Valor R$: 499.800,00. - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA 
PIRES - CNPJ: 07.526.979/0001-85 - Valor R$: 1.124.400,00. Publique-se e cumpra-se. Santa 
Rita - PB, 14 de fevereiro de 2022. CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDA-
DE ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE – PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE T.F.D 
(TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) ENCAMINHADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE 
DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 - R$ 20.494,00.

São João do Tigre - PB, 08 de Fevereiro de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, 
ALMOÇO, JANTAR E LANCHES), DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JACKSON WANDERLAN DE LIMA - R$ 33.600,00; MARIA DO 
SOCORRO QUEIROZ COSTA - R$ 67.200,00; SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA 05111485856 - R$ 
25.200,00; TEREZA CRISTINA FERREIRA CANTILINO - R$ 67.200,00.

São João do Tigre - PB, 09 de Fevereiro de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 13:30 horas do dia 07 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS E MOTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 
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 001/13; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. 
E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 17 de Fevereiro de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE APOIO PARA 
PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE – PB, PARA 
ATENDIMENTO ATRAVÉS DE T.F.D (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) ENCAMINHADOS 
PELA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de São João do Tigre: 04.000 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10 301 2006 2052 – MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 08/02/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 00501/2022 - 08.02.22 - ROSEMERI DA CUNHA 
OLIVEIRA 49187945487 - R$ 20.494,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 
DO TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E LANCHES), DE FORMA PARCELADA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de São João do Tigre: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 
2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL – 04.000 SECRETARIA 
DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ-
DE – 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 20 
122 2004 2031 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
ME – 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 244 2014 2053 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08.000 SECRETARIA DE CULTURA, 
TURISMO – 04 122 2012 2044 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E 
ESPORTE – 09.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM – 08 244 2014 2040 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE – 10 301 2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3.3.90.36 
00 211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – 3.3.90.39 00 211.0000 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 09/02/2023. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 00601/2022 - 09.02.22 
- JACKSON WANDERLAN DE LIMA - R$ 33.600,00; CT Nº 00602/2022 - 09.02.22 - MARIA DO 
SOCORRO QUEIROZ COSTA - R$ 67.200,00; CT Nº 00603/2022 - 09.02.22 - TEREZA CRISTINA 
FERREIRA CANTILINO - R$ 67.200,00; CT Nº 00604/2023 - 09.02.22 - SEBASTIAO BEZERRA 
FEITOSA 05111485856 - R$ 25.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022
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: Contração 
de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de 
todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB. Abertura das propostas: dia 04 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: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 16 de Fevereiro de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o pro-

cedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: 
Aquisição de instrumentos musicais destinados às secretarias de Educação e Assistência Social 
do munícipio de São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia 04 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: 
cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 16 de Fevereiro de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Materiais de 
Construção para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de 
Roça e suas secretarias. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02050.12.361.1006.2071 
– 02050.12.361.2002.2015 – 02070.15.122.1007.2034 – 02030.04.122.1003.2005 – 
02050.12.361.2002.2016 – MDE 02070.26.782.2009.2035 – 02080.20.122.1008.2038 
– 02090.08.122.1009.2042 – 02110.10.302.2019.2066 – 02120.08.243.2017.2043 – 
02120.08.244.2016.2045 – 02090.08.122.1009.2042 – 02110.10.301.2007.2024 –. 
02110.10.302.2019.2067 – 02130.13.392.2006.2065 – 3390.30.00.00 – 001 – 610 – 940 – FONTE. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 
00013/2022 - 11.02.22 até 31.12.22 - IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS - R$ 1.000.000,00; CT 
Nº 00065/2021 - 05.08.21 até 31.12.21 - IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS - R$ 543.589,29.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: Exe-
cução de serviços de demolição de rocha com utilização de argamassa expansiva, no Distrito de 
Santa Fé, neste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: DESMONTEC SERVICOS TECNICOS DE MINERACAO LTDA - Valor: R$ 47.308,80.

Solânea - PB, 15 de Fevereiro de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução de serviços de demolição de rocha com utilização de argamassa expansiva, 
no Distrito de Santa Fé, neste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 08:00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS, TRANSPORTES ESTRADAS – 26.541.2001.1057 – ELEMENTO DE DESPESA – 
4.4.90.51.99 – OBRAS E INSTALAÇÕES (15001000) – RECURSOS LIVRES/ORDINÁRIOS). 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Solânea e: CT Nº 0032/2022 – 16.02.2022 - DESMONTEC SERVICOS TECNICOS 
DE MINERACAO LTDA - Valor: R$ 47.308,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-

dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço.  Objeto: 
Contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de materiais de expediente com o objetivo 
de atender as necessidades das Secretarias/Órgãos demandantes da Prefeitura Municipal de 
Sousa-PB. Abertura das propostas no dia 08 de MARÇO de 2022, às 13:00h, através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.
br – portal da transparência. 

Sousa, 16 de fevereiro de 2022.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2022

A pregoeira torna público que fará realizar no dia 04 de março de 2022, às 09:00 horas, na 
sala de reuniões da CPL, no paço municipal, R: Cel. José Gomes de Sá, nº 27, Centro, Sousa-PB, 
licitação modalidade pregão presencial, tipo menor preço, ofertado por “MENOR PERCENTUAL 
DE REMUNERAÇÃO” com OBJETO: contratação de empresa especializada em assessoria e 
consultoria tributária ou contábil,  visando a recuperação de receitas relativas a taxas de licença 
para localização e funcionamento e das licenças ambientais junto a empresas de telefonia, envol-
vendo cadastramento de imóveis e equipamentos, auditoria fiscal, cálculo dos encargos, apuração 
total e cobrança do débito e todos os demais atos pertinentes, relativo aos últimos anos exigíveis, 
destinada esta recuperação ao município de Sousa. Edital disponível pelo site Sousa www.sousa.
pb.gov.br e site TCE www.tce.pb.gov.br. 

Sousa-PB, 16 de fevereiro de 2022.
Alyne Santos de Paula 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

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

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 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 DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS 
E SIMULARES, PARA A DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA 
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RECEITA MÉDICA, CONSIDERANDO O MAIOR 
DESCONTO SOBRE O PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR DA TABELA OFICIAL DE PREÇOS 
DE MEDICAMENTOS, REVISTA ABC FARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 748/06; Decreto Municipal nº 1062/14; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 16 de Fevereiro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

EDITAL DE LOTEAMENTO URBANO – LOTEAMENTO BELA VISTA - MUNICÍPIO DE PIANCÓ 
– ESTADO DA PARAÍBA. 

O Bel. LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES, Oficial de Registro de Imóveis de Piancó/PB, Faz 
saber a quem possa interessar, para todos os fins de direito, que SUELY DA SILVA LACERDA, 
brasileira, solteira, natural de Piancó-PB, nascida em 22 de março de 1975, filha de José Araújo 
Lacerda e Rita da Silva Lacerda Araújo, cédula de identidade nº 38.386.241-3 SSP/SP, inscrita no 
CPF/MF nº 982.953.814-15, residente e domiciliada na Avenida dos Bandeirantes, nº 334, Jardim 
Aliança, Município de Osasco, Estado de São Paulo; JOSEFA LACERDA DE MELO, brasileira, 
agricultora, natural de Piancó-PB, nascida em 31 de janeiro de 1965, filha de José Araújo de 
Lacerda e Rita da Silva Lacerda, portadora da cédula de identidade nº 1115073 SSP/PB, inscrita 
no CPF/MF nº 467.536.724-00, casada sob o regime da comunhão parcial de bens com MANOEL 
MESSIAS DE MELO, natural de Coremas, nascido em 29 de outubro de 1962, filho de José Leite 
de Melo e Antônia Soares Melo, portador da cédula de identidade nº 11.100.344 SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF nº 424.377.764-00, residentes e domiciliados na Rua Firmino Ayres, s/n, Bairro da 
Cadeia, Município de Piancó Estado da Paraíba; MARLEIDE DA SILVA LACERDA LIMA, brasi-
leira, comerciante, natural de Piancó, nascida em 27 de dezembro de 1967, filha de José Araújo 
Lacerda e Rita da Silva Lacerda Araújo, cédula de identidade nº 1.491.126 SSP/PB, inscrita no 
CPF/MF nº 042.900.574-11, casada sob o regime da comunhão parcial de bens com JOAQUIM 
ALVES DE LIMA NETO, brasileiro, comerciante, natural de Piancó-PB, nascido em 27 de setem-
bro de 1970, filho de Pedro Inacio da Silva e Josefa, Pereira Lima Silva, cédula de identidade nº 
1.450.725 SSP/PB, inscrito no CPF/MF nº 768.484.694-91, residentes e domiciliados na Avenida 
Gil Galdino, s/n, Bairro São Vicente, Município de Piancó, Estado da Paraíba; FABIANA DA SILVA 
LACERDA, brasileira, solteira, estudante, natural de Piancó-PB, nascida em 23 de março de 1978, 
filha de José Araújo Lacerda e Rita da Silva Lacerda Araújo, portadora da cédula de identidade 
nº 62.057.057-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 077.226.694-84, residente e domiciliada na Rua 
Antônio Inácio da Silva, nº 40, Bairro Caixa D’Água, neste Município de Piancó-PB; FRANCISCA 
LACERDA FERREIRA, brasileira, do lar, portadora da cédula de identidade nº 58.848.771-5 SSP/
SP, inscrita no CPF/MF nº 467.537.374-72, casada sob o regime da comunhão parcial de bens com 
GERALDO FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, vereador político, portador da cédula de identidade 
nº 38.423.326 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 424.703.824-91, residentes e domiciliados na Rua 
Paranaense, nº 1157, Casa 03, Jardim Conceição, no Município de Osasco, Estado de São Paulo; 
MARLENE DA SILVA LACERDA SOARES, brasileira, comerciante, natural de Piancó-PB, nascida 
em 16 de maio de 1973, filha de José Araújo Lacerda e Rita da Silva Lacerda Araújo, portadora 
da cédula de identidade nº 4.443.961 SSDS/PB, inscrita no CPF/MF nº 982.954.114-20, casada, 
sob o regime da comunhão parcial de bens com VANDERLEY SOARES DE ALENCAR, brasileiro, 
comerciante, cédula de identidade nº 1478412 SSP/PB, inscrito no CPF/MF nº 759.994.124-04, 
residentes e domiciliados na Rua Elzir Matos, s/n, Centro, Município de Piancó, Estado da Paraíba; 
JOSÉ ARAÚJO LACERDA FILHO, brasileiro, solteiro pedreiro, nascido em quatro de junho de mil 
novecentos e setenta e seis (04/06/1976), portador da cédula de identidade nº 1.776.425 SSP/
PB, inscrito no CPF/MF nº 982.935.754-68, residente e domiciliado na Rua Dolores Duran, nº 30, 
Rochdale, Município de Osasco, Estado de São Paulo; SEVERINA DA SILVA LACERDA FREITAS, 
brasileira, do lar, portadora da cédula de identidade nº 55.660.154-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF 
nº 269.729.978-52, casada com EDCARLOS IRINEU DE FREITAS, brasileiro, motorista, portador 
da cédula de identidade nº 34136149 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 931.146.564-04, residentes 
e domiciliados na Rua Dolores Duran, nº 30, casa 03, Rochdale, Município de Osasco, Estado de 
São Paulo; MARIA LACERDA, brasileira, divorciada, funcionária pública aposentada, portadora 
da cédula de identidade nº 104602455 SSP/PB, inscrita no CPF/MF nº 468.318.274-20, residente 
e domiciliada na Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 32, Centro, Município de Piancó, Estado da 
Paraíba; MARILENE DA SILVA LACERDA LAURENTINO, brasileira, do lar, natural de Piancó, Es-
tado da Paraíba, nascida em doze de fevereiro de mil novecentos e sessenta e nove (12/02/1969), 
filha de José Araújo Lacerda e Rita da Silva Lacerda Araújo, portadora da cédula de identidade nº 
3193109 SSDS/PB, inscrita no CPF/MF nº 906.575.784-87, casada sob o regime da comunhão 
parcial de bens com BRAZ LAURENTINO DE ARAÚJO, brasileiro, autônomo, natural de Piancó, 
Estado da Paraíba, nascido em dezesseis de julho de mil novecentos e setenta e dois (16/07/1972), 
filho de Manoel Laurentino de Souza e de Rita Araújo Lacerda, portador da cédula de identidade 
nº 2.425.371 SSP/PB, inscrito no CPF/MF nº 733.881.144-04, residentes e domiciliados na Rua 
Adalberto Lopes Filho, nº 39, Centro, Município de Piancó, Estado da Paraíba, depositaram neste 
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, situado na Rua Elzir Matos, 117, Centro, Município de 
Piancó, Estado da Paraíba, toda documentação necessária e requereu o Registro do Loteamento 
denominado RIACHO DO CONSELHO, localizado na Propriedade Riacho do Conselho, próximo 
ao Bairro Pedro Lima de Azevedo, Município de Piancó, Estado da Paraíba, com área total de 
2,2340 hectares, a ser desmembrada da propriedade dos depositantes acima, com matrícula sob 
o nº 8.799, Livro 2AV, fls 52, deste Ofício de Imóveis, tendo apresentado requerimento, certidão 
de aprovação, mapas, memoriais, etc, nos termos do artigo 18 e 19 da Lei 6.766 de 19/12/1979, e 
demais legislações atinentes a espécie. É publicado este EDITAL para conhecimento de terceiros 
interessados, confrontantes ou não, para que, caso queiram, apresentem impugnação no prazo de 
15 dias contados da última publicação, que será publicado por 3 vezes, ressaltando que, transcorrido 
o prazo, será dado prosseguimento regular ao registro do loteamento, nos termos do requerimento 
e do previsto na lei federal 6.766/79. A documentação encontra-se a disposição dos interessados 
na Sede deste Cartório. O LOTEAMENTO RIACHO DO CONSELHO será constituído de cinco (05) 
quadras divididas em noventa (90) lotes, tendo a quadra 01, 03 lotes; a quadra 02, 16 lotes; a quadra 
03, 26 lotes; a quadra 04, 28 lotes; a quadra 05, 17 lotes; para o Município não foi destinado área. 
Dita área encontra-se na matrícula sob o nº 8799, Livro 2AV, fls 52, deste Cartório de Imóveis, tudo 
conforme croqui abaixo. Decorrido o prazo de 15 dias da terceira publicação do presente edital, sem 
que haja impugnação por parte de pessoas, autoridades ou entidades interessadas, será efetuado 
o registro do já mencionado loteamento. Dado o passado neste Município de Piancó-PB, em 13 
de fevereiro de 2021. Leandro Augusto Rodrigues - Oficial de Registro de Imóveis de Piancó-PB.

EDITAL DE CHAMAMENTO N° 001/2022
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES EM SÁUDE

AVISO DE CHAMAMENTO EDITAL N. 001/2022 – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
EMP. PREST. SERV. C. GRANDE – SINTEPS CG e SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E 
CONSERVAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA – SEAC-PB – NESTE ATO DENOMINADA ASSOCIA-
ÇÕES SINDICAIS PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Emp. Prest. Serv. C. Grande – PB e o Sindicato das Em-
presas de Asseio e Conservação do Estado da Paraíba, torna público que estará credenciando 
instituições de saúde interessadas em proceder atendimentos no âmbito de consultas médicas, 
clínicas, especializadas e exames de imagens do município de Campina Grande-PB no prazo de 
10 dias a contar da publicação do primeiro edital de chamamento.

A documentação com as informações das especialidades e quantidades de procedimentos poderá 
ser solicitada pelo e-mail: sinteps-cg@hotmail.com ou pelos fones: (83) 98879-4158 / 3321-3155.

PUBLICADO NO JORNAL UNIÃO DIA 08 DE JANEIRO DE 2022, PÁGINA 15 – REPUBLICADO 
POR INCORREÇÃO.

Campina Grande –PB , 13 de Janeiro de2022.
Alexandre Pereira da Silva
Presidente do SINTEPS-CG

Lincoln Thiago de Andrade Bezerra
Presidente do SEAC-PB

CONCORRÊNCIA Nº 43/2021
Registro CGE Nº 22-00032-0

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA                Nº 43/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
das Travessias Urbana nas cidades Areia de Baraúna, Belém do Brejo do Cruz, Catingueira, Catolé 
do Rocha, Emas, Jericó, Livramento, Mato Grosso, Maturéia, Nova Olinda, Santa Luzia, Santana 
dos Garrotes, São Bento, São José do Bonfim, Teixeira e Vista Serrana, com aproximadamente 
30,23 km), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, 
Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: CONSTRUTORA ROCHA 
CAVALCANTE LTDA, CONPASA CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA, CLPT CONSTRUTORA 
EIRELI, CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA e COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA   e inabilitadas as empresas: GL EMPREENDIMENTOS  LTDA (colocou no envelope, erro-
neamente a documentação referente à Concorrência Nº 40/2021 em vez da CONCORRÊNCIA                                
Nº 43/2021) , A.L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA, SIGA CONSTRUTORA EIRELI e CONSTRUTORA 
NOVO MUNDO EIRELI por não cumprirem o exigido no edital no item 10.3.subitem 10.3.1 “d” ( 
apresentaram capital mínimo inferior ao solicitado no edital) e CONSTRUTORA LORENZONI LTDA 
por não cumprir o exigido no edital no item 10.3.subitem 10.3.1. “b” e  “e” e “e.2”( não apresentou 
as DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: DMPL , FC e NE) . 

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 16 de fevereiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE VENDA
IMÓVEIS EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 9514/97

EDITAL PRIMEIRO LEILÃO SEGUNDO LEILÃO
2022/950001 07 DE MARÇO DE 2021, ÀS 15h00 14 DE MARÇO DE 2021, ÀS 15h00

O Banco do Brasil S.A. torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitando 
o preço mínimo de venda constante no edital nº 2022/950001, disponível na página do Leiloeiro, 
www.clebercardosoleiloes.com.br, os imóveis recebidos em garantia nos contratos inadimplentes 
de Alienação Fiduciária, de acordo com a Lei 9.514/97. A venda será realizada à vista.  O ARRE-
MATANTE deverá pagar: a) a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do lance 
vencedor ao leiloeiro oficial, a título de comissão, até o primeiro dia útil após o envio dos dados 
bancários; b) a importância correspondente a 1,5% (um e meio) do valor do lance vencedor ou 
o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), o que for maior, à Pagimovel®, unidade de 
negócios da empresa Resale Tecnologia e Serviços S.A., responsável pela prestação de serviços 
financeiros, documentais, de formalização e registros necessários pelo aperfeiçoamento do processo 
de compra; c) o valor da proposta, para o Banco do Brasil S.A., em até 24 horas contados a partir 
do envio do Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças. 
Caso o ARREMATANTE não apresente a documentação exigida ou deixe de realizar os pagamentos 
citados nos itens A, B e C anteriormente, será considerado desistente do negócio e a venda será 
cancelada. Caracterizada a desistência, o ARREMATANTE vencedor perde, a título de multa, os 
valores equivalentes à comissão do leiloeiro e a taxa de serviço da Pagimovel®, sem prejuízo das 
demais sanções cíveis e criminais cabíveis à espécie. Correrão a cargo do ARREMATANTE todas 
as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do leiloeiro 
de 5% (cinco por cento), sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, 
pagamento da taxa de serviço da Pagimovel®, no valor de 1,5% (um e meio por cento) do lance 
vencedor, ou R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), o que for maior, despesas com escritura 
pública, imposto de transmissão, foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, regis-
trários, etc. Caso o imóvel se encontre ocupado, será vendido no estado em que se encontra, não 
podendo o ARREMATANTE alegar desconhecimento das condições, características e estado de 
conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o 
risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante 
propositura da competente reintegração na posse, na forma do artigo 30, da Lei nº 9.514/97.  O 
direito de preferência do devedor fiduciante, previsto no §2 oB do art. 27, da Lei nº 9.514/97 (incluído 
pela lei nº 13.465/17), deverá ser exercido até a data da realização do segundo leilão, não sendo 
aceitos lances virtuais para o exercício desse direito. Maiores informações podem ser obtidas no 
escritório do Leiloeiro, por meio do telefone (11) 2978-6710 e e-mail: cleber@clebercardosoleiloes.
com.br. Local do leilão: pelo site: www.clebercardosoleiloes.com.br, portal eletrônico da Cleber 
Cardoso Leilões, situada à  Rua Alfredo Pujol, 285, Santana, São Paulo/SP, CEP: 02017-010. 
Devido à pandemia do coronavírus, o evento será realizado apenas na modalidade online, através 
do endereço eletrônico: www.clebercardosoleiloes.com.br.
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COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA UNIÃO, EMPRESÁRIOS, PROFISSIO-
NAIS AUTÔNOMOS E LIBERAIS - SICOOB CENTRO NORDESTE 

CNPJ: 03.102.185/0001-33
NIRE: 25400005621

Assembleia Geral Ordinária
Edital de Convocação

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito dos Servidores da União, 
Empresários, Profissionais Autônomos e Liberais - Sicoob Centro Nordeste, no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 17 (dezessete) delegados, em condições de votar, 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 23 de Março de 2022 às 
12h00, com a presença de 2/3 (dois terços)  dos delegados, em primeira convocação; às 13h00, 
com a presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 14h00, com 
a presença de no mínimo 10 (dez) dos delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre 
os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária
1. Prestação das contas do exercício de 2021;
2. Destinação do resultado do exercício 2021;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Con-

selho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, 
gratificações e benefícios dos membros da Diretoria Executiva;

4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.
A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, transmitida da sede do Sicoob Centro Nordeste, 

situada à Rua das Trincheiras, nº 104 - Centro – João Pessoa/PB – CEP: 58.011-000, por meio do 
aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play e por 
meio do Moob Web disponível em https://www.sicoob.com.br/web/moobweb, acessível a todos os 
associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalha-
damente no site https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentronordeste/relatorios

João Pessoa/PB, 09 de março de 2022.
Arnaldo Zanin Rodrigues

Presidente

A EMPRESA, URBANA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 09.615.975/0001-
07, VEM POR MEIO DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU À SEMAPA (SECRETARIA 
DOMEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-PB, 
A LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR, EM LOTE DE TERRENO PRÓPRIO NA ENSEADA PRAIA PONTA DE CAMPINA, 
SOB O NÚMERO 11 DA QUADRA 16, LOTEAMENTO INTERMARES, CABEDELO/PB. LIMITA-SE 
A LESTE COM A AV. PROJETADA 03, A OESTE COM A AV. PROJETADA 04, AO NORTE COM O 
LOTE 10 E AO SUL COM O LOTE 12.

ALTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 19.778.247/0001-61, torna público 
que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicen-
çade Operaçãopara Habitação de Residencial Multifamiliar, situadoao Rua Maria Neide Nóbrega de 
Oliveira, S/N –Loteamento Praiamar, Quadra 26, Lote 8A, Poço,Cabedelo-PB.

WALCIMERIO JUSTINO DE SOUSA CPF: 007.475.094-17, torna público que REQUEREU da 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB LICENÇA DE 
OPERAÇÃO PMC  para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à BR. 230 KM 9 
CONDOMINIO BOSQUE DE INTERMARES QD ‘A’ LT 17, AMAZONA PARK – CABEDELO – PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, torna público que requereu a SEMAPA Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para Urbanização para 
Praça de Alimentação VILLA PORTO. Localizado na Av.  Duque de Caxias, S/N,  Bairro: PONTA DE 
MATOS, CEP: 58310-00, Cabedelo. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)
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