
Comércio de João Pessoa aposta em itens temáticos, decoração e fantasias para 
atrair o folião caseiro, que, apesar da pandemia, não perde o Carnaval. Página 17

Sem folia, mas com vendas

Artesanato: primeira-dama destaca pioneirismo

Governador 
inspeciona obras 
em seis municípios 
nesta sexta-feira

Justiça proíbe 
bancos de renovar 
automaticamente 
crédito consignado

Pandemia faz 
número de 
pedidos por 
pensão explodir

Em visita à recém-aberta loja do 
Museu do Artesanato Paraibano no 
Manaíra Shopping, Ana Maria Lins 

destacou o ineditismo da parceria entre o 
PAP e a direção do estabelecimento.
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João Azevêdo cumpre 
agenda em Cacimba de 
Dentro, Araruna, Tacima, 
Dona Inês, Bananeiras, 
Solânea e Pirpirituba. 
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Decisão acata pedido 
dos Procons do Estado e 
de João Pessoa e multas 
diárias chegam a R$ 100 
mil pelo descumprimento.
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Problemas na docu-
mentação, entretanto, 
têm feito o INSS negar o 
benefício a filhos e côn-
juges da pessoa falecida. 
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n “A música era fator de 
integração. Foi por meio dela 
que fiz os meus amigos mais 
queridos”. 

Nelson Barros
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n “Mário (de Andrade) vivera 
dias inesquecíveis na Rua das 
Trincheiras. Tocava piano até 
altas horas da noite...”

Carlos Azevêdo
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Mortes superam população  
de 60% das cidades da PB
Saudade e revolta tomam conta das famílias que precisam lidar com o luto trazido pela pandemia. Página 5

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

555.776

27.941.476 

417.730.572

10.002

641.997

5.850.628
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

-------

382.646.314

10.465.747.011

403.726

24.708.484

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

RECUPERADOS

Teatro para 
ser ouvido

Premiado coletivo de teatro 
Alfenim lança hoje, nas 

plataformas digitais, álbum de 
música com trilha sonora de  

‘Desertores’.

Página 9

Fo
to

:  
D

iv
ul

ga
çã

o

Foto: Roberto Guedes

Foto: Alberi Pontes /Secom-PB

Assine o Jornal A União agora: (83) 3218.6518 | (83) 9 9117.7042 circulacao@epc.pb.gov.br

Petrópolis: diário da tragédia
Voltou a chover forte na cidade, e, até 
o fechamento desta edição, número  de 
mortos por enchente passava de 117.
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Tensão na Ucrânia
Porta-voz dos EUA desmente Moscou 
sobre retirada de tropas e afirma que a 
Rússia irá atacar Kiev nos próximos dias.
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Não é apeNas um Número, são 

Vidas perdidas para a coVid-19



Em conformidade com previsões feitas por estudiosos do aquecimento 
global, as tragédias provocadas pelos eventos climáticos extremos estão 
se tornando rotina, também no Brasil. A cidade de Petrópolis (RJ) foi 
a vítima mais recente deste gravíssimo problema ambiental que vem 
tirando o sono não só do povo brasileiro, mas de governos e populações 
do mundo inteiro.

Causa profunda dor ver tanta gente desesperada, seja pela perda de 
familiares e amigos, seja pela completa destruição, em muitos casos, do 
patrimônio material construído com bastante dificuldade ao longo de 
toda uma vida. Pessoas, casas e automóveis arrastados pela lama que 
desce de encostas é cena que ninguém gostaria de ver, imagine com tanta 
frequência.

O Brasil deveria estar irmanado, coeso, solidário, enfim, unido em 
uma forte corrente nacional de apoio às vítimas dos temporais. Se for feita 
uma contabilidade rigorosa, o número de pessoas que perderam tudo 
ou quase tudo por conta de chuvas, ventos, deslizamentos, inundações e 
desabamentos certamente impressionará o mais insensível dos cidadãos.

O Governo Federal deveria, por exemplo, capitanear um projeto 
revolucionário, no sentido de reverter a ocupação desordenada 
registrada em praticamente todas as cidades brasileiras, de maneira 
mais preocupante nos grandes centros urbanos. Não há uma política 
habitacional consequente, destinada a retirar, para locais seguros, os 
moradores das áreas de risco.

As pessoas em situação de vulnerabilidade social certamente 
continuarão sendo as mais afetadas pelas intempéries que têm origem no 
desequilíbrio ambiental. No entanto, pessoas de maior poder aquisitivo 
que habitam falésias litorâneas também podem ser vítimas de desastres 
ocasionados, por exemplo, por tsunamis ou fortes tempestades marinhas.

O aumento da população e o desemprego colaboram para o 
agravamento deste quadro: Salários minguados ou a falta de renda leva 
milhares de pessoas a construir ou improvisar moradias em lugares 
perigosos. As intervenções feitas pela Defesa Civil ajudam, mas não 
resolvem o problema. É preciso ação de quem tem o poder de equacionar 
a questão.

Crônica

Tempo instável
Editorial

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

Gumercindo, integridade e ternura
Mais uma morte que nos faz refletir sobre a 

morte e também sobre a vida. A alma de An-
tonio Gumercindo não será uma sombra, que 
vagará sem alguma substância, mas com o es-
pírito de consistência metafísica. Diante do seu 
corpo, prometeu Janete, sua esposa, abraçada 
por seus filhos Carlos André, Daniel e Lucia-
na Rodriguez, que ele não se perderá no silên-
cio da casa ou no esquecimento da família, mas 
ouvir-se-á a eloquência da sua presença. O es-
pírito dos bem-aventurados, na imensa polis-
semia do logos, assegura-nos razão, palavra, 
diálogo, entre aqueles que o amam. Afinal, ao 
morrermos, Deus não nos esconde dos vivos, 
deixa-nos como exemplos, se formos bons fru-
tos, das boas árvores. 

Não existe amor morto, se provém do Amor 
Maior. Pode até afastar-se, como se fosse exí-
lio, conforme imagem de Lou Andreas-Salo-
mé, mas permanece à memória dos que o com-
preenderam e o amaram para sempre. Houve 
tristeza na hora da sua morte. Mas, como me-
dir a tristeza com a alegria que ele nos propor-
cionou? A alegria de agora acontecerá nas suas 
lembranças, pois, nas variações das circuns-
tâncias, a tristeza e a alegria são inseparáveis. 
No Intervalo Onírico, o poeta Daniel Lima as-
sim se expressa: “As lágrimas estão sempre à 
beirinha dos olhos, ainda mesmo quando se 
está alegre”. 

Ainda balbuciando preces pela sua saúde, 
de repente, a dor do seu falecimento se apode-
rou de todos nós, levando-nos à profunda tris-
teza. Nessas ocasiões,  como fugir dessa triste 
experiência? É inevitável que a perda e a fal-
ta não provoquem tristezas pelas estradas da 
vida. Parece ser inevitável também que a tris-
teza e a alegria se alternem, como sombras, 
lado a lado, companheiras do nosso caminho. 
Já sentimos o indesejável, no pensamento da 
sua ausência, agora resta-nos sermos, in me-
moriam, invadidos pela beleza da sua pessoa 
e da sua vida. Gumercindo não nos faltará, ha-
verá euforia dos nossos espíritos, numa comu-
nhão de almas, como se fosse numa só sintonia 
com o resto do mundo e com a vida. Basta olhar 
o mar. Nessa última terça-feira, Janete, Lucia-
na, Daniel e André cumpriram seu último de-
sejo: “Quando eu morrer, lancem minhas cin-
zas, em frente ao Farol de Cabedelo, nas águas 

do mar”; sucede assim uma integração cósmica 
para que ele admire, todos os dias, o esplendor 
do mar e a música das ondas. Há nisso tal sin-
tonia cósmica, anímica, alegre, também anes-
tesia da dor e alívio do fardo da nossa limita-
da existência e da coexistência da vida com a 
morte. Ele veio das águas e às águas preferiu 
retornar...

Cidinho era a simplicidade que lhe atraía 
crianças, especialmente seus netos, aos quais 
retribuía com bombons e chocolates, especial-
mente no costume baiano do seu pai Serafim 
Martinez, ao comemorar o dia 27 de setembro, 
festa de São Cosme e Damião. Também de-
monstrava, nas harmoniosas palavras e ges-
tos, sua generosa bondade. Nessa sociedade 
de violência, admoestava: “ainda se acredita 
na bondade humana”. Definia em ação essa 
bondade, no cativo das suas preciosas amiza-
des, das quais tive a graça de desfrutar, inclu-
sive como comentador exímio da minha gestão 
pública e das minhas crônicas. Nós não sofre-
mos mais ao perder uma coisa, quando defi-
nitivamente nos certificamos que a perdemos, 
sem mais esperança de encontrá-la. Contudo, 
quanto a essa bem amada pessoa, íntegra e ter-
na, ela não se perdeu; vem e volta, bem mais rá-
pido do que um meteoro; retorna através das 
suas lembranças, encontrando e reencontran-
do conosco, como se ele retivesse consigo to-
dos aqueles que continuam a amá-lo, ensinan-
do-lhes integridade e ternura. 

O que é um inocente útil? Porque, 
em momentos vários da nossa história, 
pensar torna-se um crime de lesa pátria? 
Por que o conhecer, quando apropriado 
e manipulado (no sentido de ressignifi-
car com mãos, reais ou políticas), tornar-
se uma perigosa ameaça à ordem esta-
belecida? Sobretudo, quando esta ordem 
se sustenta e se legitima em bases frau-
dulentas e mentirosas.

Fraudes e mentiras que, nos argu-
mentos do filósofo francês Michel Fou-
cault, vão se instituindo como regimes 
de verdade ao serem ungidas em espa-
ços considerados autênticos e com credi-
bilidade para a repetição que conduz à 
verdade. Uma mentira que se manifesta 
na defesa do policiamento das escolas e 
universidades, apontadas como labora-
tórios potenciais e potentes de produção 
de costumes, práticas e experiências so-
ciais e humanas degradantes, desvian-
tes, causadores de aberrações que des-
virtuariam a vida social.

Assim, escola sem partido, kit gay, 
“arminhas” como solução para pobre-
za, desemprego, desassistência de saú-
de, são convertidas em verdades absolu-
tas e universais, defendidas e seguidas 
por corações e mentes esterilizadas pelo 
discurso que, veiculado, com veemên-
cia, pelos laboratórios produtores destes 
enunciados (mídias tradicionais, altares, 
púlpitos, internet) se transforma em vi-
são de mundo a ser seguida e defendida. 

E, neste novo mundo, o pensamen-
to, como espaço da pluralidade e da to-
lerância de perspectivas e pontos de vis-
tas múltiplos, se transforma em inimigo 
visceral que carece ser combatido e eli-
minado com todas as armas que a men-
tira e a torpeza são capazes de gestar.

Tomando como referência o meu lu-
gar de fala, percebo como foi perigoso 
para a filha de um agricultor familiar, 
que mora no sítio até os dez anos de ida-
de, frequentar uma escola pública que, 
mesmo em plena ditadura, nos interva-
los do recreio, ouvia a radiola do Centro 
Cívico rodando o disco do Chico Buar-
que, cantando o seu Fado Tropical e nos 

levando a pensar: “Oh, musa do meu 
fado/ Oh, minha mãe gentil/ Te deixo 
consternado/ No primeiro abril”. 

Que perigo frequentar uma univer-
sidade pública, embora ainda bastan-
te exclusiva da elite e, no bacharelado 
em Comunicação Social, pensar sobre 
Marshall Mcluham, Paulo Freire, Karl 
Marx, Cremilda Medina, já nos desve-
lando, em sua clássica obra “Notícia: um 
produto a venda”, como os fatos são ma-
quiados e fraudados em regimes de ver-
dade por laboratórios sociais, políticos, 
culturais controlados e apropriados por 
quem e para quem o pensar é perigoso 
e subversivo.

Foi pensando que, como jornalista, 
passo a ver a escola, em suas múltiplas 
formas e instâncias, como o espaço do 
pensamento, da produção e reprodu-
ção de ideias, conceitos, teorias, ou seja, 
conhecimento. Depois, na universida-
de, como docente, e aluna da pós-gra-
duação (mestrado e doutorado) sedi-
mento essa compreensão do perigo que 
o pensar representa para um regime de 
verdade que se sustenta na mentira e na 
fraude como universalização de mun-
dos. Foi pensando que vi a escola como 
lócus para entender o que nos ensina o 
filósofo francês Gilles Deleuze: “A revo-
lução é a potência social da diferença, o 
paradoxo de uma sociedade, a cólera da 
própria ideia social”.  

Pensar é perigoso? Ou inútil?

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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Numa votação apertada, 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) rejeitou ontem, ação 
que pedia o fim das restri-
ções à propaganda eleito-
ral na imprensa escrita e na 
internet. A ação foi propos-
ta pela Associação Nacio-
nal dos Jornais (ANJ). A en-
tidade contestou o trecho 
da legislação que limita a 
propaganda eleitoral a dez 
anúncios por veículo em da-
tas diversas, até a antevés-
pera das eleições, para cada 
candidato.

Outro artigo questiona-
do no processo proíbe a pro-
paganda eleitoral em por-
tais de pessoas jurídicas. A 
ANJ sustentou que as res-
trições violam a livre con-
corrência dos meios de co-
municação e o pluralismo 
político.

Por seis votos a cinco, os 
ministros concluíram que 

as diretrizes que limitam 
a propaganda servem para 
garantir a ‘paridade de ar-
mas’ entre os candidatos. 
Esse entendimento foi de-
fendido quando o julgamen-
to foi iniciado na semana 
passada pelo ministro Kas-
sio Nunes Marques. Vota-
ram com ele Alexandre de 
Moraes, Rosa Weber, Gil-
mar Mendes, Dias Toffoli e 
Ricardo Lewandowski.

Em seu voto, o ministro 
Luiz Fux, relator do pro-
cesso, defendeu que era 
necessário acabar com as 
restrições que considerou 
‘desproporcionais e obso-
letas’.

Um dos argumentos usa-
dos foi o de que, com a que-
da nas tiragens dos jornais 
impressos, a regulação da 
propaganda nas edições im-
pressas perdeu o sentido. 
Votaram com Fux os mi-
nistros Edson Fachin, Luís 
Roberto Barroso e Cármen 
Lúcia.

 “A realidade tecnológi-
ca atropelou o modelo tra-
dicional de comunicação 
política considerado pelo 
legislador, tornando paten-
te a inadequação das restri-
ções impostas à liberdade 
de expressão e de impren-
sa para satisfação do prin-
cípio democrático”, afirmou.

O ministro concluiu que 
a norma beneficia platafor-
mas de redes sociais e por-
tais de notícias exclusiva-
mente digitais, o que em sua 
avaliação tem potencial de 
reduzir o papel da impren-
sa tradicional em um con-
texto de disseminação de 
notícias falsas.

“Se a internet facilitou 
enormemente a difusão de 
conhecimento, encurtando 
as fronteiras entre indiví-
duos, também é certo que se 
tornou um ambiente propí-
cio ao radicalismo e ao com-
partilhamento de notícias 
enganosas. É essencial que 
a regulação da comunica-

Morreu ontem, no Rio de 
Janeiro, Candido Mendes de 
Almeida. Ocupante da ca-
deira de número 35 da Aca-
demia Brasileira de Letras, 
sucessor do filólogo Celso 
Cunha. Respeitado no meio 
acadêmico carioca, Almei-
da foi professor da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (PUC) e reitor da 
universidade que leva o so-
brenome de sua família, uma 
das mais tradicionais do Rio, 
tendo seu bisavô sido sena-
dor no Império. Ele deixa a 
mulher, professora e pesqui-
sadora Margareth Dalcomo. 
A informação do falecimento 
foi antecipada pelo colunista 
Ancelmo Gois, de O Globo.

Candido Almeida tomou 
posse na ABL em 1990 e era 
um dos membros mais lon-
gevos da instituição. Bom ar-
ticulador, ele trafegou entre 
gente de diferentes espectros 
políticos, tendo conseguido 
juntar o cardael D. Paulo Eva-

risto Arns e o general Golbery 
do Couto e Silva em uma re-
união em 1974 para falar so-
bre as torturas realizadas pe-
los militares.

O acadêmico também era 
dono de vários títulos, como  
o de Docteur Honoris Causa 
(Université de Paris III - Sor-
bonne Nouvelle) e o de Dou-
tor em Direito pela Faculdade 
Nacional de Direito, Universi-
dade do Brasil.

ARTIGO
Outro artigo 

questionado no 
processo proíbe a 

propaganda eleitoral 
em portais 

de pessoas jurídicas

Morre acadêmico da ABL, Candido Mendes de Almeida 
aos 93 anos Mais uM partido 

entrou na lista  

para a estratégia de derrotar 
Bolsonaro, pt precisa soMar 
votos, inclusive na paraíBa 

duas condições 
para se filiar  

Dizem que, em política, não 
se recusa apoio e voto. Faz 
todo o sentido do mundo. 
Se a soma de votos é fa-
tor preponderante para a 
vitória nas urnas, não é 

uma estratégia inteli-
gente, portanto, criar 
obstáculos para li-
mitar essa condição. 

Mas na Paraíba, há um movimento articulado por uma 
minoria do PT para inviabilizar a presença de Lula no 
palanque do governador João Azevêdo, que já decla-
rou em alto e bom som que pretende votar no ex-presi-
dente, nas eleições de outubro. “Lula não pode ser ex-
clusividade de ninguém. Existe algum problema político 
de João com o PT? Acho que não. João tem políticas pú-
blicas que se assemelham com as do PT, como o pro-
grama ‘Tá na Mesa’, por exemplo. O diretório estadual 
do PT deliberou pelo apoio ao governador. Aí vem uma 
dissidência tentando menosprezar um governador, um 
governo bem avaliado que pode interferir positivamen-
te na eleição de Lula. A maioria decide uma estratégia 
e uma minoria diz que não. A gente vai fazer a Paraí-
ba de ilha? – questiona a deputada estadual Pollya-
nna Dutra (foto, do PSB), para quem uma parte do PT 
da Paraíba está “de salto alto”. Para a deputada, o cri-
tério de alianças deveria ser apenas um: “Com quem 
quer votar em Lula”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

após carnaval, alpB votará  
as contas de ex-governador 

pollyanna dutra: “pp agrega Mais” 

seM chapa coMpetitiva, ele cai fora 

federação: prazo é Muito exíguo  

Em entrevista a uma rádio da capital, Polyanna Du-
tra explicou porque defende que Aguinaldo Ribeiro 
(PP) seja o escolhido como candidato a Senador na 
chapa do governador João Azevêdo: “No PT se diz: 
‘todos pela eleição de Lula’. Nesse contexto, aqui 
também: todos pela reeleição de João Azevêdo. 
Acho que os companheiros da base têm que ter esse 
entendimento. O PP é importante, agrega mais [em 
votos]. Efraim tem que entender isso”.    

O deputado Ruy Carneiro voltou a dizer que o seu 
plano A é permanecer no PSDB, mas não descarta 
uma mudança de rumo. E tem um motivo importante 
para considerar a possibilidade de deixar o ninho 
tucano: a falta de candidatos competitivos que 
atraiam votos para a chapa proporcional. “Caso 
não seja possível [formar a chapa competitiva], 
aí, sim, teremos de deixar o partido”, admitiu, em 
entrevista. Há quem diga que ele está flertando 
com o PSD.      

O deputado Wilson Filho (sem partido) não é con-
tra a formação de federações no país, mas opina 
que o prazo dado pela Justiça Eleitoral para essa 
definição é muito exíguo. À coluna, ele afirmou que 
é contra a forma como esse processo está sendo 
colocado. “Acho que qualquer federação precisa 
ser definida dentro de um prazo”, disse – para ele, 
esse prazo deveria ser para depois do fechamento 
da janela partidária. “[Senão] é prejudicial à de-
mocracia”.   

Nas conversas que 
manteve com o pre-
sidente nacional do 
Republicanos, depu-
tado Marcos Pereira, 
quando das tratativas 
para se filiar ao par-
tido, o presidente da 
ALPB, Adriano Galdi-
no, apresentou duas 
condicionantes para 
decidir pela filiação: 
“Que o partido estives-
se com o governador 
João Azevêdo e que eu 
pudesse votar em Lula. 
Ele me liberou, disse 
que o Republicanos 
não iria fechar questão 
nos estados”. Por en-
quanto, a legenda está 
na base de Bolsonaro.    

A lista de partidos que 
almejam a filiação do 
governador João Aze-
vêdo ganhou mais uma 
sigla: o Avante – o gestor 
estadual já foi sondado 
pelo PSB – no que seria 
um retorno às origens, 
uma vez que se elegeu 
pelo partido, em 2018 –, 
PSD, Rede e PCdoB. O 
deputado Júnior Araújo 
tem se colocado à dis-
posição do governador 
para fazer a ponte com a 
direção nacional. Na sua 
visão, o governador teria 
condições favoráveis 
para disputar a reeleição 
pelo Avante: “um partido 
confiável, com bom tem-
po de TV”, disse.   

“Brevemente, após o Carnaval. Vamos sentar para 
nos debruçar sobre essa matéria, tudo dentro do 
regimento. Vamos fazer a coisa bem tranquila, um 
debate de forma altiva, sem inocentar ou condenar 
[de véspera]”. Do presidente da ALPB, Adriano Gal-
dino, referindo-se à votação das contas do ex-gover-
nador Ricardo Coutinho (PT) referentes ao exercício 
de 2017. É prerrogativa do Legislativo acatar ou não 
o parecer do TCE, que reprovou as contas.  

Ministros rejeitaram ação proposta pela Associação Nacional dos Jornais

STF mantém limites para 
a propaganda eleitoral 

em jornais e na internet 
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Candido Mendes de Almeida ocupava a cadeira 35 da ABL

REUNIÃO
Bom articulador, 

ele conseguiu juntar 
o cardeal D. Paulo 

Evaristo Arns e o general 
Golbery do Couto e Silva 

em uma reunião

Matheus Lopes Quirino 
Agência Estado

A ministra Cármen Lú-
cia disse que, diante da nova 
realidade tecnológica, as res-
trições para a propaganda 
na imprensa tradicional re-
presentam um ‘tratamento 
diferenciado, restritivo e li-
mitador’.

“Se o quadro fático em 
que se limitou legitimamen-
te a atuação dos órgãos de 
imprensa não existe mais, a 
meu ver a sua subsistência 
válida também deixou de ter 
sustentação no sistema”, de-
fendeu a ministra.

Já Alexandre de Moraes 
teve um entendimento dife-
rente. Para ele, as restrições 
precisavam ser mantidas. 
“Essas balizas, ao meu ver, 
são medidas razoáveis para 
impedir a verdadeira cap-

tura dos jornais impressos 
por determinados candida-
tos com maior poderio eco-
nômico, em detrimento da 
isonomia do processo eleito-
ral, em detrimento da garan-
tia de acesso paritário à in-
formação de campanha pelos 
eleitores”, afirmou Moraes.

Em um voto extenso, o 
ministro Dias Toffoli defen-
deu que o surgimento das 
novas mídias não justifica 
um ‘afrouxamento’ na regu-
lação da propaganda eleito-
ral na mídia tradicional.

“As mudanças observa-
das nas comunicações so-
ciais, a meu ver militam não 
por um alargamento, mas 
sim em favor da necessidade 
de maior regulação da pro-
paganda eleitoral, sobretudo 

na internet, e não do afrouxa-
mento da regulação já exis-
tente”, afirmou.

“O impulsionamento 
pago de conteúdo não deve-
ria ser exceções às vedações 
e limitações da propaganda 
eleitoral. Esse é um tema so-
bre o qual entendo que deva 
ter maior reflexão, maior de-
bate e uma disciplina mais ri-
gorosa”, seguiu.

André Mendonça, com 
um voto considerado mé-
dio por argumentar que essa 
regulamentação caberia ao 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ficou isolado.

Toffoli ainda saiu em de-
fesa do chamado PL das Fake 
News. Mais cedo, a Câmara 
dos Deputados aprovou ur-
gência na análise do texto. 

Um dos pontos previstos no 
projeto é que as plataformas 
de redes sociais tenham re-
presentação no Brasil para 
poder funcionar no país.

“A promoção do equilí-
brio entre os competidores 
passa pela regulação do po-
der das plataformas”, acres-
centou.

Pela manhã, em sua últi-
ma coletiva de imprensa an-
tes de deixar a presidência do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Barroso também de-
fendeu o projeto de lei.

“Me parece totalmen-
te fora do razoável você ter 
como ator relevante no pro-
cesso eleitoral brasileiro 
uma plataforma totalmen-
te à margem da lei”, disse 
Barroso.

Cármen Lúcia: nova realidade tecnológica

ção política na rede mundial 
de computadores reserve à 
imprensa livre e profissio-
nal o seu devido espaço em 
igualdade de condições com 
as redes sociais e outras pla-
taformas de transmissão in-
formal de conhecimento”, 
defendeu.

Foto: Divulgação/ABL

Rayssa Motta e Weslley Galzo 
Agência Estado



O número de mortos em 
consequência do temporal na 
cidade de Petrópolis, no Rio 
de Janeiro, já era de 117, até 
o fechamento desta edição. 
A Polícia Civil confirmou o 
desaparecimento de 116 pes-
soas e as buscas foram sus-
pensas por conta da chuva 
que voltou a cair na cidade.

 A Defesa Civil de Petró-
polis acionou 14 sirenes do 
primeiro distrito da cida-
de como alerta para a pre-
visão de chuva forte. Alertas 
também foram enviados por 
SMS e propagados em meios 
de comunicação, informou a 
prefeitura da cidade da Re-
gião Serrana do Rio.

As fortes chuvas que atin-
giram o município na terça-
feira, 15, deixaram mais de 
uma centena de mortos e um 
rastro de destruição que as 
autoridades ainda estão ten-
tando mitigar.

São previstas pancadas de 

A primeira-dama do Es-
tado e presidente de Hon-
ra do Programa do Artesa-
nato Paraibano (PAP), Ana 
Maria Lins, visitou, ontem, 
a loja do Museu do Artesa-
nato Paraibano Janete Cos-
ta, no Manaíra Shopping, 
em João Pessoa. A instala-
ção de uma loja do artesa-
nato paraibano em um sho-
pping center é inédita na 
Paraíba, resultado de uma 
parceria entre o Governo 
do Estado e o empreendi-
mento. 

A loja do Museu do Ar-
tesanato Paraibano fica lo-
calizada no segundo piso 
do Manaíra Shopping, ao 
lado do espaço gourmet. 
O funcionamento segue o 
do shopping: de segunda 
a sábado, das 10h às 22h; e, 
aos domingos, das 12h às 
22h, pelo menos até o dia 
3 de abril. 

 Durante a visita, Ana 
Maria Lins destacou a im-
portância da iniciativa para 
fortalecer ainda mais o ar-
tesanato paraibano. “O ar-
tesanato paraibano ago-
ra tem uma loja exclusiva 
no maior shopping center 
do estado, algo inédito por 
aqui. É um sonho realiza-
do observar que as ações 
do Governo do Estado es-
tejam levando o artesanato 
tão longe”, afirmou, agra-
decendo ao empresário Ro-
berto Santiago por ter abra-
çado a ideia. 

“Tudo começou lá em 
2019. Em visita a Salvador, 

vi algo parecido e pensei: 
por que não levar e desen-
volver essa ideia na Paraí-
ba? Graças a Deus e a sensi-
bilidade de parceiros como 
Roberto Santiago, estamos 
aqui”, comentou Ana Ma-
ria Lins. 

A gestora do PAP, vin-
culado à Secretaria de Es-
tado do Turismo e Desen-
volvimento Econômico 
(Setde), Marielza Rodri-
guez, também comemo-
rou mais esta conquista do 
segmento.

“Nunca houve uma loja 
do artesanato paraibano 
dentro de um shopping, em 
um local privilegiado como 
esse. Isso mostra o quanto é 
forte a corrente do bem do 
artesanato. Roberto Santia-
go, assim como nós, acre-
dita que o artesanato deve 
ser divulgado, prestigiado, 
o que vem ao encontro das 
ações adotadas pelo Gover-
no do Estado em prol des-
te segmento tão importante 
cultural e economicamen-
te, como gosta de ressaltar 
o governador João Azevê-
do”, disse. 

A gerente de marketing 
do Manaíra Shopping, Ro-
berta Barros, destacou a sa-
tisfação pela parceria. “É 
com muita emoção e deter-
minação que temos apoia-
do esse projeto. Os artesãos 
daqui fazem um trabalho 
maravilhoso, e precisamos 
mostrar esse trabalho e in-
centivá-lo. Expor esses pro-
dutos aqui no Manaíra é 

uma forma de as pessoas 
conhecerem cada peça, 
cada artesão”, ressaltou.

 Além da beleza das pe-
ças, outro grande atrativo 
é as pessoas verem como 
tudo é produzido. Nesta 
primeira semana, quem vi-
sitar a loja vai ter a oportu-
nidade de apreciar a ha-
bilidade das rendeiras da 
renda renascença, uma ti-
pologia símbolo do artesa-
nato paraibano. 

 
Iniciativa inédita
Ganhar um espaço den-

tro de um empreendimen-
to comercial como o Ma-
naíra Shopping, um dos 
dez maiores do país, pare-
cia até há bem pouco tempo 
um sonho distante. 

É o que relata com mui-
ta emoção a artesã de Mon-
teiro, Marlene Leopoldino, 
na arte da renda renascen-
ça há mais de 40 anos. “É 
um sonho que se torna 
realidade para todas nós. 
É uma experiência total-
mente nova, e vemos que 
as pessoas admiram o 
nosso trabalho, o que in-
centiva a gente a prosse-
guir ainda mais”, comen-
tou.

 A artesã Regina Gomes, 
de São Sebastião de Um-
buzeiro, assim como Mon-
teiro, município do Cariri 
paraibano que é berço da 
renda renascença, tem or-
gulho da valorização que a 
tipologia tem ganhado nos 
últimos anos. 

Primeira-dama do Estado 
destaca pioneirismo da iniciativa 

Número de mortos chega a 117 e 14 
sirenes alertam para chuva forte

Wilson Sales Belchior assume o departamento jurídico
A Associação Parai-

bana de Imprensa (API), 
presidida pelo jornalis-
ta Marcos Weric, ganhou 
um importante aliado no 
cumprimento da sua mis-
são – proteger a liberdade 
de imprensa e o exercício 
profissional dos jornalis-
tas paraibanos, no Dia do 
Repórter, 16 de fevereiro. 

A API se tornou clien-
te pro bono do advogado 
Wilson Sales Belchior.

O advogado Wilson 
Sales Belchior destacou 
a importância e a repre-
sentatividade da API. “A 

Associação Paraibana de 
Imprensa desenvolve um 
trabalho indispensável em 
benefício de toda a Paraí-
ba. Com orgulho, aceitei 
o convite para contribuir, 
ainda que minimamente, 
com esse esforço coletivo”, 
destacou. 

Recorde de ataques
Segundo o relatório 

“Violência contra jornalis-
tas e liberdade de impren-
sa no Brasil”, divulgado 
pela Federação Nacional 
dos Jornalistas (Fenaj), fo-
ram registrados 430 epi-

sódios de ataques, supe-
rando o ano de 2020. Esse 
é o maior número, desde 
o início da série históri-
ca, em 1990. Sessenta por 
cento desses ataques pro-
moviam a censura e a des-
credibilização da impren-
sa, segundo a Fenaj.

História
A API completou 88 

anos de fundação em 2021. 
A Associação foi fundada 
em 7 de setembro de 1933, 
na sede do Instituto Histó-
rico e Geográfico Paraiba-
no (IHGP).
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A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou o primeiro autotes-
te para a Covid-19 no Brasil. 
O produto se chama Novel 
Coronavírus (Covid-19) Au-
toteste Antígeno e foi apro-
vado para uso com amostra 
de swab nasal não profunda, 
com resultado após 15 minu-
tos. A aprovação foi publicada 
no Diário Oficial da União, on-
tem, mas a disponibilidade do 
produto no mercado depende 
da empresa fabricante.

O produto aprovado on-
tem é fabricado pela CPMH 
Comércio e Indústria de Pro-
duto Médico-Hospitalares. Se-
gundo a avaliação da Anvisa, 
o produto atendeu aos crité-
rios técnicos definidos pela 
Agência e também teve o de-
sempenho avaliado e apro-
vado pelo Instituto Nacional 
de Controle de Qualidade em 
Saúde (INCQS), conforme es-
tabelecido no Plano Nacio-
nal de Expansão da Testagem 
(PNE) do Ministério da Saúde.

A avaliação do pedido de 
registro pela Anvisa levou 16 
dias, incluindo quatro dias 
utilizados pela empresa soli-

citante para atender exigên-
cias técnicas feitas pela agên-
cia. A avaliação dos autotestes 
para Covid-19 ocorre em regi-
me de prioridade, com a che-
cagem de uma série de requi-
sitos técnicos.

Entre os requisitos, estão a 
usabilidade e o gerenciamen-
to de risco, que servem para 
adequar o produto ao uso por 
pessoas leigas para garantir 
a maior segurança e eficácia 
do teste. 

A aprovação do primeiro 
autoteste acontece depois de 
pelo menos três negativas da 
Anvisa com relação a outros 
pedidos. Até o dia 7, a agên-
cia havia reprovado os pedi-
dos por falta de estudos e do-
cumentos completos. Outros 
seguem em análise. A Anvisa 
tem pelo menos 33 pedidos de 
autotestes protocolados desde 
a autorização do produto no 
país no dia 28 de janeiro.

No exterior, os autotestes 
estão disponíveis para ven-
da em farmácias e lojas de va-
rejo. Além disso, eles são dis-
tribuídos para a população 
pelos governos locais ou em-
presas. Em diversos países, o 
uso foi popularizado pela po-
pulação antes de reuniões fa-

miliares ou de trabalho com 
muitas pessoas.

O que é o autoteste 
O autoteste é o produto que 

permite que a pessoa realize 
todas as etapas da testagem, 
desde a coleta da amostra até 
a interpretação do resultado, 
sem a necessidade de auxílio 
profissional. Para isso, deve 
seguir atentamente as infor-
mações das instruções de uso, 
que possuem linguagem sim-
ples e figuras ilustrativas do 
seu passo a passo.

Independentemente do 
seu resultado, lembre-se que o 
uso de máscaras, a vacinação 
e o distanciamento físico são 
medidas que protegem você 
e outras pessoas, pois redu-
zem as chances de transmis-
são do coronavírus. Segundo 
as orientações da Anvisa, você 
pode utilizar o autoteste entre 
o 1º e o 7º dia do início de sin-
tomas como febre, tosse, dor 
de garganta, coriza (popular-
mente conhecida como nariz 
escorrendo), dores de cabeça e 
no corpo. Caso você não tenha 
sintomas, mas tiver tido conta-
to com alguém que testou po-
sitivo, aguarde cinco dias an-
tes de usar o autoteste.

na ap i

 artesanato da pb em shopping

em petrópolis 

chuva de intensidade mode-
rada a forte para esta sexta-
feira, 18, e sábado, 19. “Nesse 
período podem ocorrer raios 
e rajadas de vento forte”, co-
municou a prefeitura.

Os moradores das locali-
dades da 24 de Maio, Ferro-
viários, Vila Felipe (Cháca-
ra Flora), Sargento Boening, 
São Sebastião (Adão Brand, 
Vital Brasil) e Siméria foram 
alertados, detalhou o poder 
municipal.

Um deslizamento foi re-
gistrado ontem e a Defesa 

Civil e o Corpo de Bombei-
ros precisaram determinar 
que as pessoas saíssem da 
Rua Nova (também conheci-
da como 24 de Maio).

Equipes estiveram no lo-
cal à tarde orientando a po-
pulação para que saísse da 
área de risco e seguísse para 
locais seguros. Os morado-
res foram levados para um 
ponto de apoio nas proximi-
dades, onde estão receben-
do auxílio.

Com amostra de swab nasal e resultado em 15 minutos, produto com aval da Anvisa se chama Novel Coronavírus

Aprovado primeiro autoteste no país
para covid-19

Foto: Alberi Pontes/Secom-PB

Wilson Sales 
Belchior é 
advogado 

experiente, 
entusiasta 

da inovação 
tecnológica 

e também 
doutorando 
em Direito 

Constitucional

Foto: Divulgação/API

Agência Estado

Agência Estado
Foto: Governo do Rio de Janeiro/Rogério Santana

Alertas sobre chuvas fortes são feitos através de sirenes e SMS

A loja do Museu do Artesanato Paraibano fica localizada no segundo piso do Manaíra Shopping

Leia mais na página 15



Um total de 10.002 parai-
banos, de nascimento ou re-
sidência, foram vítimas fatais 
da Covid-19 desde o início da 
pandemia. O número supera a 
população de 135 cidades pa-
raibanas - ou 60% dos muni-
cípios do estado. Esses dados, 
divulgados ontem, represen-
tam muito mais do que apenas 
números. Cada óbito decor-
rente da doença deixa, tam-
bém, um grande impacto na 
vida das pessoas que ficam.

Denise Eduardo, é uma 
das pessoas que continuam a 
sentir essa dor.  Sua mãe,  Mar-
lene Eduardo dos Santos, as-
sistente social que atuava há 
mais de 40 anos no Hospital 
Universitário Lauro Wander-
ley (HULW-UFPB) é uma das 
vítimas. Dona Marlene era 
idosa e possuía comorbidades 
mas, ainda assim, dedicou-se 
ao trabalho na linha de fren-
te ao enfrentamento da doen-
ça. Foi contaminada em de-
zembro de 2020, e teve o óbito 
ocorrido em janeiro do ano se-
guinte. Defensora do Sistema 
Único de Saúde (SUS), ela não 
conseguiu estar viva para re-
ceber doses de vacinas e ver 
pessoas sendo protegidas.

“Não tem palavras que ex-
pliquem o que é a dor da per-
da de uma mãe do jeito que 
foi, porque poucos dias depois 
começou a vacinação dos pro-
fissionais de saúde que esta-
vam na linha de frente. Então 
a dor aumentou e se misturou 
com a revolta porque minha 
mãe deveria ter sido vacina-
da, caso o governo brasilei-

ro tivesse tido preocupação 
em aceitar as ofertas de vaci-
nas. Quantas vidas não pode-
riam ter sido salvas pela vaci-
na e não puderam? Quantas 
mães, quantos irmãos, quan-
tos colegas de trabalho, quan-
tos vizinhos, nós brasileiros 
perdemos?”, declara Denise 
Eduardo.

A marca é motivadora de 
mais dor. “Quando vemos 
essa marca tendo pessoas evi-
tando cuidados e  negacionis-
tas, parece que a dor aumenta 
porque a gente sente pelas ou-
tras pessoas também. Esse o 
meu recado aqui: se vacinem, 
usem máscara e evitem aglo-
merações, porque é uma doen-
ça que destrói a família, o con-
vívio. É muito sofrimento que 
eu não desejo para ninguém”, 
finaliza a para sempre filha de 
Dona Marlene.

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), 13 fa-
lecimentos por Covid-19 fo-
ram registrados quinta-feira. 
Desses, nove tiveram o óbi-
to ocorrido entre quarta-feira 
e ontem. Foram vítimas sete 
homens e seis mulheres, com 
faixa etária de 67 a 92 anos. 
Dois não possuíam comorbi-
dades, nas demais, foi obser-
vado cardiopatia. As mortes 
foram confirmadas para resi-
dentes em Sousa (2), João Pes-
soa, Campina Grande, Aroei-
ras, Barra de Santa Rosa, Cuité, 
Ingá, Lagoa Seca, Maman-
guape, Patos, Pombal e Santa 
Rita (1 cada).

A SES confirmou ainda no-
vos 6.587 casos de contamina-
ção pela Covid-19, sendo 54 
com quadro moderado ou gra-
ve. A Paraíba totaliza 555.776 
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Decreto do 
Governo do 
Estado, publicado 
na última quarta-
feira, suspende o 
ponto facultativo 
nas repartições 
estaduais e 
recomenda aos 
municípios que 
façam o mesmo

Cidades mantêm ponto facultativo durante o Carnaval
repartições públicas

Número é maior do que a população de 60% das cidades da PB. Somente ontem, 6.587 novos casos foram registrados

PB ultrapassa 10 mil mortes por Covid
paNDeMia

Várias cidades paraiba-
nas decidiram manter o pon-
to facultativo nas repartições 
públicas durante o período 
de Carnaval, apesar do de-
creto do Governo do Estado, 
publicado na última quarta-
feira, que suspendeu o pon-
to facultativo nas repartições 
estaduais e recomendou aos 
municípios que fizessem o 
mesmo. A decisão do Gover-
no Estadual levou em conside-
ração o aumento de casos de 
contaminação e óbitos por Co-
vid-19 a partir da realização de 
aglomerações, tendo em vis-
ta o momento de maior trans-
missibilidade gerado pela in-
cidência da variante Ômicron 
na Paraíba. Algumas cidades, 
no entanto, já publicaram de-
cretos municipais que reafir-
mam a concessão do feriado 
aos servidores. 

Fábio Andrade, procura-
dor-geral do Estado, informou 
que, mesmo com o decreto es-
tadual, os municípios não são 
obrigados a seguir a recomen-
dação. “O decreto suspendeu 
o ponto facultativo nas repar-
tições estaduais e fez uma re-
comendação aos municípios 
para que fizessem o mesmo. 
Acatar ou não depende da de-
cisão de cada um. Se o muni-
cípio não quiser atender ele 

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

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

pode decidir como entender”, 
ressaltou o procurador.

Justificativas
Na quarta-feira, a cidade 

de Cajazeiras publicou, em 
seu semanário oficial, a ofi-
cialização do ponto facultativo 
para os servidores que atuam 
em órgãos públicos munici-
pais, ressalvadas as atividades 
essenciais, para os dias 28 de 
fevereiro e 1º de março.

Outra cidade que manterá 
o ponto facultativo em repar-
tições públicas é Patos. A ex-
ceção é para órgãos e entida-
des de serviços essenciais, que 
são consideradas indispensá-
veis. São elas: Superintendên-
cia de Trânsito e Transporte 
(STTrans), Guarda Municipal, 
Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (SAMU), no 
Pronto Atendimento Maria 

Marques, na Unidade de Pron-
to Atendimento Otavio Pires 
(UPA 24h) e ainda na Central 
da Covid-19. 

Segundo Alexsandro La-
cerda, procurador-geral do 
município, o ponto facultati-
vo é mantido tendo em vis-
ta que outros setores não fun-
cionarão. “O ponto chave está 
na disposição sobre o estabe-
lecimento do ponto facultati-
vo no dia 28 de fevereiro e 1º 
de março, já que o comércio e 
bancos não vão funcionar. Ex-
cepcionalmente, os trabalhos 
voltam no dia 2 de março, a 
partir do meio-dia, no nosso 
município”, afirmou Alexsan-
dro Lacerda. 

Em Patos, as aglomerações 
para shows seguem proibidas. 
“Pode haver alguma apresen-
tação cultural, desde que não 
configure show artístico pois 

no município está proibido, 
ou se mantém proibido, sho-
ws artísticos de grande monta. 
Aqueles com venda de ingres-
sos, entrada, mesa e outros, e 
que gere aglomerações”, decla-
rou o procurador do municí-
pio patoense.

Seguindo no Sertão, a ci-
dade de Sousa ainda não se 
posicionou sobre o ponto fa-
cultativo. A prefeitura da ci-
dade, decretou, na quarta-fei-
ra, a suspensão da a realização 
da tradicional festa pública 
de carnaval SORRIFOLIA, e  
qualquer outra festividade car-
navalesca em locais públicos.

Já em Cabedelo, a publi-
cação do decreto municipal 
de medidas contra a Covid-19 
também não pontua sobre a 
realização de festejos de car-
naval e sobre o ponto facul-
tativo para os servidores. No 

entanto, suspende férias dos 
profissionais de saúde até o 
dia 6 de março. E permite a 
realização de shows com ocu-
pação de até 50% da capaci-
dade do local, e com limita-
ção máxima de mil pessoas. 
Para a realização, faz-se ne-
cessário o uso obrigatório de 
máscaras faciais, exigência de 
apresentação do comprovante 
de vacina, para que se conste 
a certificação do ciclo vacinal 
completo, acompanhado de 
documento de identificação 
com foto. Os protocolos para 
execução de eventos elabora-
dos pela Secretaria de Esta-
do da Saúde e pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Cabe-
delo devem ser seguidos.

João Pessoa deverá man-
ter o ponto facultativo para os 
servidores, segundo o procu-
rador Bruno Nóbrega. O de-
creto com a decisão, que é pu-
blicado no semanário oficial 
da cidade, ainda não foi  dis-
ponibilizado pela prefeitura. 
A posição deverá ser publi-
cada na edição do semaná-
rio dessa quinta-feira que, até 
o momento do fechamento 
desta matéria, não foi dispo-
nibilizado.

Campina Grande, Araru-
na e Guarabira ainda não se 
posicionaram a respeito da 
renovação de medidas restri-
tivas e manutenção de ponto 
facultativo.

Fábio Andrade, 
procurador-
geral do Estado, 
lembrou que os 
municípios não são 
obrigados a seguir 
a recomendação que 
consta do decreto do 
Governo Estadual

Foto: Divulgação

Foto: Marcos Russo
casos confirmados da doença, 
onde 403.726 pessoas são con-
sideradas recuperadas. 

Cobertura vacinal
Na Paraíba, foram aplica-

das 7.664.702 de doses de vaci-
nas contra a Covid-19, segundo 
dados da última quarta-feira. 
Ontem, não houve atualiza-
ção dos dados. Até o momen-
to, 3.290.807 pessoas foram va-
cinadas com a primeira dose 
(81,07% do total) e 3.074.831 
completaram os esquemas va-
cinais, o que representa 75,75% 
da população total do estado. 

Do total de vacinados com 
o esquema primário completo, 
2.991.291 tomaram as duas do-
ses e 83.540 utilizaram imuni-
zante de dose única.  Sobre as 
doses adicionais, foram apli-
cadas 32.839 em pessoas com 
alto grau de imunossupressão 
e 1.266.222 doses de reforço na 
população com idade a partir 
de 18 anos. A Paraíba já distri-
buiu 8.161.874 de doses. 

Ocupação de leitos
A ocupação total de leitos 

de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o estado 
é de 53%. Fazendo um recor-
te apenas dos leitos de UTI 
para adultos na Região Me-
tropolitana de João Pessoa, a 
taxa chega a 71%. Em Cam-
pina Grande, estão ocupados 
46% dos leitos de UTI adul-
to e no Sertão, 50% dos leitos 
de UTI para adultos. De acor-
do com o Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar, 16 pa-
cientes foram internados nas 
últimas 24h. Ao todo, 344 pa-
cientes estão internados nas 
unidades de referência.

n  
Os casos e óbitos, distribuídos por todos 
os 223 municípios, foram confirmados a 
partir da aplicação de 1.405.050 testes 
para diagnóstico da Covid-19.
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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.

Cleber Cardoso Pereira – LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL – JUCESP 975

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 CONVOCAÇÃO – SISEMBANS
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bananeiras-SISEMBANS, CNPJ 

10.331.802/0001-38, com sede localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 10, 1º andar, Cen-
tro, Bananeiras-PB, CEP 58220-000, de acordo com seu Estatuto, vem por meio deste, devidamente 
representado, convocar todos os servidores deste município, filiados deste sindicato para participarem 
de Assembleia Geral Extraordinária, de acordo com o que seque:-Data 26/02/2022, com primeira 
chamada às 13h00min, e segunda chamada às 14h00min com qualquer número de filiados, com a 
seguinte pauta: prestação de contas e composição da comissão eleitoral para o pleito 2022-2026.

Local: Salão Paroquial, Praça da Bandeira, 417, Centro, Bananeiras-PB.
Bananeiras-PB, 16 de fevereiro de 2022

O diretor do Centro de Ensino Educa Nexus, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.176.748/0001– 
07, situado na Av. Piauí, nº 75, Bairro dos Estados, Município de João Pessoa–PB, no uso de 
suas atribuições legais, com base no processo de credenciamento nº 0004136-5/2020, parecer 
031/2020, Resolução 321– 322/2021 (17/11/2021), Conselho Estadual de Educação,CURSO DE 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO AO ENSINO 
MEDIO NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA E A DISTÂNCIA – 
EAD, torna público a relação parcial complementar de alunos concluintes, através da modalidade 
acima e/ou através do processo de classificação e reclassificação previsto na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, n° 9.394/1996.

Ressalte-se, acerca da validade dos documentos emitidos pelo Centro de Ensino Educa Nexus, 
a disposição instituída pelo CEE do Estado da Paraíba, adiante transcrito:

“Resolução 30/2016, Art. 9º, § 2º. A certificação de EJA do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio terá validade nacional. Em âmbito nacional, cujo órgão regulamentador é o Conselho 
Nacional de Educação tem-se, CNE/CEB - Resolução 01/2021 de 25 de maio de 2021, Art. 29, 
caput e parágrafo terceiro. Em consonância como Título IV da Lei nº 9.394/1996, que estabelece 
a forma de organização da educação nacional, a certificação decorrente dos exames da EJA deve 
ser competência dos sistemas de ensino. § 3º Toda certificação decorrente dessas competências 
possui validade nacional garantindo padrão de qualidade.”.

Por fim, e ainda para assegurar o compromisso do Centro de Ensino Educa Nexus com a transpa-
rência e lisura dos seus processos educacionais, que todos os Certificados emitidos são publicados 
no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Jornal União, permanecendo, portanto, disponíveis para 
consulta pública, permitindo que suas autenticidades possam ser conferidas, também, no site da 
instituição, no endereço https://www.centroeducanexus.com.br/.

Advirta-se que a recusa abusiva e injustificada no recebimento da certificação emitida de acordo 
com a legislação vigente é ato passível de responsabilização civil, acaso configurado dano, nos ter-
mos do art. 927 e ss. do Código Civil Brasileiro e de acordo com o entendimento dos tribunais pátrios .

Ana Lucia Geronimo Da Silva, Adalgisa Maria Dos Santos Moreira, Adriana Carla Da Silva 
Carneiro, Adriana Gomes Silva, Adriano Lima Da Silva, Adriano Severo Dos Santos, Alan De Aqui-
no Monteiro, Alessandra Maria Da Silva, Alex Dos Santos Silva, Alexandre Leandro Dos Santos 
Oliveira, Alexandre Parpinelli, Alexandro Lucena Oliveira, Aline De Oliveira Amaral, Alisson Joven-
tino Dos Santos, Alnethe Otávio Da Silva, Alyson Mendes De Oliveira, Amanda Joyce Bertoldo 
Barbosa, Ana Claudia Ferreira Da Silva, Ana Claudia Santos Barros, Ana Cristina Carneiro De 
Vasconcelos, Ana Paula Da Silva Castro, Anderson De Oliveira Ferreira, Anderson Leite Moreira 
Gonçalves, Anderson Leite Moreira Gonçalves, André Fernandes Ferreira, Andreia Cristina Da 
Silva Domingos Gonçalves, Angela Maria Menezes, Antonio Carlos Sena De Oliveira, Antonio Da 
Costa Gonçalves Gomes, Antonio Marcos De Souza Rosa, Antony Rafael De Anselmo Magalhães, 
Arthur Yan De Melo Brandão, Augusto Do Valle Ramos, Auliene Ferreira Inácio Gomes, Aurea Do 
Carmo Marques De Souza Amorim, Aurino Menezes De Jesus, Bruna Alexsandra Da Silva Moura 
Rodrigues, Bruno Ferreira Da Silva, Bruno Izoldi Da Silva, Bruno José Dos Santos, Caio Dos 
Santos Campos, Caio Victor Henriques Fonseca, Caio Vinicius Da Silva De Carvalho Bacelar, 
Camila Emily Lima Cordeiro, Camile Nascimento Fonseca Dos Santos, Carlos Eduardo Da Cruz 
Soares, Carlos Roberto Ferreira Sampaio, Cássio Henrique Paulino, Cauã Filippo Rosseto Antony, 
Charleston David Mesquita, Cicera Correia Dos Santos, Cicero Edivan Pereira Da Silva, Cicero 

Pereira Dos Santos, Claudemir Celestino Dos Santos, Claudemir De Lara Gonçalves, Claudenice-
Picoloto Varela, Claudilene Da Silva Fernandes, Cleiton Henrique Barbon, Cleomar Rafael Martins, 
Cleriston Da Costa Batalha, Cristiane Gonçalves De Arruda, Cristiane Oliveira De Freitas, Daiana 
De Freitas Ramos, Daiane Alves Dos Santos, Daisy Anne Maria De Farias Oliveira, Daniel Rodrigo 
Leite, Daniela Ribeiro De Almeida, Davi Sampaio De Almeida Aquino, David Cardoso Da Silva, 
Deisiane Lima Silva, Delvan Pinheiro Dos Santos, DhiegoAraujo Dos Santos, Diana Dos Santos 
Barbosa Szelbracikowski, Diego Pinheiro Sales Cassemiro, Diolanda Pacheco Ramos, Domenico 
Aparecido Dos Santos, Domingos TsudzeMatsa, Éderson Da Silva, Edilson Lucio Da Silva, Edina-
ra Dos Santos Lissaraça, Ednaldo Vicente Da Silva, Edson André Da Paixão, Edson Marconi De 
Lima, Eduardo Lima Da Silva, Eduardo Pereira Costa, Edvania Dos Santos Silva, Elidiane Caetano 
Santos Araujo, Elidiane Dantas De Paula, Elielson De Farias Santos, Elinacia Maria Dos Santos, 
Elisangela Ferreira Da Silva, Elisangela Silva Anacleto, Elizandra Dos Santos Carneiro, Emanuel 
Ray Laudelino De Oliveira, Emerson DadonaDamaceno, Eny Chagas Mazzoni Dos Santos, Erika 
Alves De Melo, Erisvania Matias De Azevedo, Ester Gonçalves Mendes, Éverson Aparecido Silvino, 
Fabiano Marcondes, Fabio Araujo Da Silva, Fabio Batista Da Cunha, Fábio Da Silva Cruz Da Luz, 
Fabio Da Silva Do Nascimento, Fábio Júnior Da Silva, Fabio Souza Rolindo, Fabrícia Silva De Góis, 
Felipe Brito Da Silva, Felipe Fernandes De Souza, Fernanda Daniela Morales Dos Santos, Fernan-
da De Farias Silva Dias, Fernando Cesar Pereira Sanches, Fernando Dos Santos Ribeiro, Fernan-
do Henrique Cardoso, Flávia Caroline Batista, Flávia Liparizi Gerônimo Pirovani Marvila, Flaviana 
Alves Da Silva, Flávio Soares Da Silva, Franciele Maria Celestino Dos Santos, Francisco Renato 
Egas Mesquita, Frank Pereira Dantas, Frank Pereira Dantas, Franskley Gabriel Souza Oliveira, 
Gabriel Fagundes Barboza, Gabriela Aparecida De Souza Silva, Geovani Da Silva Parreira, Geo-
vani Souza Da Silva, Geraldo Lucio Da Silva, Gilberto Modesto Ribeiro, Gilda Spínola Bitancourt, 
Gilmara Gonçalves Dias Martins De Melo, Giovanna De Oliveira Penha, Giovanna Yasmin Bram-
billoBenitez, Glaucia Vieira De Lima Teixeira, Guilherme Yuri Araújo Da Silva, Gustavo Silva De 
Oliveira, Gutemberg Francisco Da Silva, Hawhanny Gomes De Souza, Helaine Barros Da Silva, 
HélidaFiana Soares De Melo, Helisiana Garcia Tolomeu Do Amaral, Helton Santos Leotério, Hen-
rique Valentim Belo De Lima, Hermano Cardoso Pedrosa Filho, Hugo Vinicius Herculano, Ianca 
Larissa De Farias Santana, Ideurismar Da Silva Barbosa, Igor Alexandre Alves De Oliveira, Irís 
Wanessa Barbosa De Farias, Isaac Corvalau Da Cunha, Isabel Cristina De Carvalho Santana, 
Isabelle Cristina Belisario, IsabellyCristini Canavarros Damacena, Isadora De Cássia Brito De 
Morais Santiago, Ismar Franco Da Silva, Jacilene De Jesus Lica Oliveira, Jacira Dos Reis Moreira, 
Jailson Da Silva Ferreira, Jailson Dos Santos Pantoja Portilho, Jair Junior Silva De Oliveira, Janai-
na Pantaleão Dos Santos, Janderlei Ariane Da Silva, Jean Claudio Da Conceição Siqueira, Jean 
Pierre Da Conceição Silva, JeberteVilane França De Souza, Jefferson Nascimento De Lima Junior, 
Jéssica Mayara Goulart De Lima, Jéssica Mendonça Dos Santos, Jhonatan Da Silva Santos, 
JhullyaKatla De Freitas Sousa, João Batista Carvalho Sousa, João Felix Bisneto, João Paulo 
Avelino Da Costa, João Victor De Santana Candido, João Victor Vieira De Souza, Jobson Jose 
Urbano Da Silva, Jocenildo Da Costa Batista, Joene Cléa Ferreira Pereira, Johns Lima Alves, 
Joilson Caetano Neto, Jonathan Laurindo Henrique, Jonilson Damasceno De Jesus, Jorge Luiz 
Formagini Caridade, José Ailton Trindade Bispo, José Aldemir Sobrinho, José Bezerra De Sousa, 
José Campos Da Silva Filho, José Cláudio Da Silva Tenório De Albuquerque, José Divonei Martins, 
José Eduardo Da Cruz Soares, José Gustavo Ferreira Santos, Jose Hilton Da Silva, José Jadson 
Do Nascimento, Jose Limeira Leite, José Luiz Feldemann, José Marlan De Melo, José Roberto De 
Albuquerque Paiva, Jose Roberto Mariano, Josedite De Oliveira Guardião Bezerra, Josias De 
Andrade, Josinaldo Da Conceição, Julia Bittencourt De Souza, Juliana Dos Santos Vieira, Julio 
Cesar Da Silva, Júlio César Dos Santos Nobre Arcanjo, Júliu Andrews Holanda De Gauw, Jurandir 
Gama De Andrade, Kaio Ferreira Mendes, KaioHonorio Morais, Karlyson De Macedo Araújo, Ka-
rolayn Adriana Valle Rodrigues, Kassius Dantas Batista, Kauã Mario Silva De Gusmão Gonçalves, 
Kauã Nascimento Silva, Kayllus De Assis Barbosa Dos Santos, Láis Monique Lima, Larissa Maria 
Dos Santos, Laruane De Jesus Silva, Laura De Araújo Pichard, Laurruan Da Rosa Correia, Layla 
Maria Pires Santos Barros, Leire Damiana Da Costa Gama, Leonardo De Oliviera Rodrigues, Le-
onardo Neres Pereira, Letícia Moreira Alves, Liege Aparecida Da Motta, Lívia Daniela Silva Pedro 
Dos Santos, Lorena Vilarinho Nunes Gomes, Louíse Fernanda Alves Da Silva, Luanny Gabriele 
Ténorio Da Costa, Lucas Apolinario Da Silva, Lucas Da Silva De Assis, Lucas Guimarães De 
Sousa, Lucia Forzan Da Silva, Luciano José Pereira, Luciano Trajano De Souza, Luciene Da Silva, 
Lucimara Aparecida Moreti Da Silva, Luís Fernando Tinassi, Luís Paulo Gobbo Dos Santos, Luiz 
Antonio Gonçalves, Luna Pacheco Tenório Pontes De Argolo, MaicoVinicios Oliveira De Souza, 
Maicon Romerson Rodrigues, Marcela Ferreira Do Nascimento, Marcelo Beraldo Carneiro, Marce-
lo De Souza Cavalcante, Marcelo Do Nascimento Cardoso, Marcelo Dos Santos Conceição, Mar-
celo José Da Silva, Marcia Da Silva Amelio Da Luz, Márcio Domingos Da Silva, Marcone Jose 
Souza De Morais, Marcos Dos Santos, Marcos Franklin Santana Costa Filho, Marcos Henrique Dos 
Santos, Marcos Paulo Sola, Marcos Vinícius Assis De Mello, Maria Aparecida Marques Da Silva 
França, Maria Aparecida Venâncio Da Silva, Maria De Fátima Aranda, Maria Dolores Correia Da 
Silva, Maria Dos Santos Santana, Maria Elaine Alves De Lima, Maria Gabriela Abdalla De Miranda 
Magalhães, Maria Izana Alexandre Dos Santos Neres, Maria Jaciara Da Conceição, Maria José Da 
Silva, Maria Jussara Da Silva, Maria Karine Da Silva, Maria Madalena Cordeiro Silva, Maria Mada-
lena De Souza Souto, Maria Mirela Candido Da Silva, Maria Roseimeire Da Silva, Maria Tomaz 
Laurentino, Maria Wilma De Medeiros Santos, Mariane Fátima Candido, Mariencio De Almeida 
Leite Neto, Marilene Fideles Da Silva, Marivaldo Silva, Marlucio Bonfim Oliveira, Mateus Edgar Dos 
Santos, Matheus Bitencourt Vogel, Matheus Ferreira Dos Santos, Max Bruno Bastos Moraes, Mi-
chele Leopoldino De Araújo, Mirian Rocha De Oliveira Barbosa Riccio, Moacir Oliveira De Assis 
Neto, Natacha Teixeira Andrade, Natalia Macedo Da Conceição Souza, Natalino Moreira, Nathulin 
Da Rosa Lemos, Nayara Alves Dos Santos, OdimarLuisMatiello, Orange Costa Dos Santos, Orlean 
Oliveira Araújo, Patricia Leticia Medeiro Izidoro, Patricia Morais De Souza, Patricia Regina Xavier 
Da Silva, Patrick Emanoel Nunes Almeida, Paulo Alberto Jacintho Ribeiro, Paulo Ricardo Barbosa 
De Souza, Pedro Do Prado Pereira, Pedro Luca Padilha Carvalho, Priscila De Carvalho Barbosa 
Sousa, Rafael De Jesus Bomfim, Rafael Patricio Dos Santos, Raimundo Nonato Matos Viana, 
Reginaldo Cesar Franco, Reginaldo Diego De Oliveira, Rejane Da Silva Costa, Renan Carlos Ro-
drigues De Oliveira, RhaíssaJulliani Cezar De Souza, Ricardo De Castro Pereira, Ricardo Marques 
Da Silva, Roberta Alves Da Silva, Roberto Almeida Exaltação, Roberto Jorge Ferreira Sarmento, 
Rodolfo Rabelo Da Silva, Rodrigo Bezerra Da Silva, Rodrigo Sousa Silva, Romario Pereira De 
Matos, Rômulo Cortes De Almeida, Ronivaldo Feitosa Da Silva, Rosália Silva De Aguiar, Rosange-
la Magalhães Reis, Rose Nazarko, Roseli Simplício Da Silva Araujo, Rosenilde Do Socorro Barbo-
sa Monteiro, RubsneyCristhiamLudson Da Silva, Salatiel Jesus Conceição, Samuel Bento Serdan, 
Samuel Bezerra Da Silva, Samuel Costa Lisbôa, Samuel Jeronimo, Selma Mara Da Silva Narciso, 
Sergio Fabiano Morales, Sergio Morales, Sheila Tamara Pereira Santos, Sidiel Dos Santos Silva, 
Silas Dos Santos Oliveira, Silvana Martins, Silvania Maria Da Silva, Simone Carine Cordolino 
Cordeiro, Simone Dos Santos Procópio Machado, Simone Kelly Luciano, Simone Teresinha Koltz 
Lopes, Simone Vicente Da Silva, Sonilda Santana Dos Santos, Stephanie Barbosa De Souza, 
Suzianne Pinto De Miranda, Taciana Da Silva, Tais Soares Da Silva Silverio, Tamires Dos Santos 
Damasceno Alves, Tatiane Batista De Souza, Tereza Cristina Pereira, Thais Regina Do Nascimen-
to Maia, Thaís Ribeiro Barcellos Tupinambá Ferreira, Thayná Azevedo Duarte Dutra, Tiago Adriano 
Silva De Carvalho, Ulysses Pires Junior Torres, Valcimar Souza Da Cunha, Valdeir Coleta, Valder-
lania Rodrigues Leite, Valmir Szelbracikowski, Valquiria Rosana Silveira Da Silva, Valriene Maria 
Borges Ferreira Silva, Vaneide Nunes Da Silva, Vanessa Alves Da Silva, Vanessa Carla Da Silva, 
Vanessa Souza Da Conceição, Vania Souza Silva, Vanisson Oliveira De Melo, Vera Lucia Rodrigues 
Fernandes Da Silva, Verônica De Sousa Pereira, Vilson José Rosa, Vitor Pereira Da Costa Santa-
na, Vitor Roberto Santos Pinto, Viviana Santos De Oliveira, Wallyson Henrique Rodrigues Valério, 
Wedson Barbosa Da Silva, Welington Samuel Da Silva, Wellington Welson Dos Santos, Weverton 
Dos Santos, Willams Pereira Da Silva, Yuri Alves Fernandes, Zuéliton Da Silva Junior. 

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, os membros do Conselho de Administração e, nos termos do art. 132 e 
133 da Lei Federal n.º 6.404/76, convocam Assembleia Geral Ordinária para o dia 07 de março 
de 2022, às 09h30min (09h30min), devendo ocorrer de forma presencial na sede da Empresa 
Paraibana de Comunicação S.A.-EPC, localizada na Av. Dom Pedro II, 3585, Castelo Branco, João 
Pessoa, capital do Estado da Paraíba.

Ordem do Dia:
1) Apreciação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercí-

cio social findo em 31 de dezembro de 2021;
2) Apresentação da Carta Anual;
3) Eleição do Conselho Fiscal, conforme estabelecido no art. 22 do Estatuto Social da EPC S.A.;
4) Outros assuntos de interesse da Empresa.

Aviso ao acionista: Comunicamos ao Senhor Acionista, que se encontra à disposição, na sede 
social da empresa, no endereço supracitado, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76.

João Pessoa-PB, 17 de fevereiro de 2022.

Lúcio Landim Batista da Costa
Representante do Acionista Estado da Paraíba

e Presidente do Conselho de Administração

O cliente da Operadora 
Oi Móvel não pode ser obri-
gado a ficar na operadora re-
manejada pela divisão com a 
venda da operadora de tele-
fonia para suas concorrentes. 
Segundo a Superintendên-
cia do Procon-PB, existem 
alguns outros pontos que 
garantem o direito do con-
sumidor. 

No último dia 9, o Conse-
lho Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade) apro-
vou a venda da operação 
móvel da Oi (OIBR3; OIBR4) 
para TIM (TIMS3), Vivo 
(VIVT3) e Claro. A Oi já ha-
via sido vendida desde de-
zembro de 2020 para as con-
correntes, mas a negociação 
só efetivada após a autoriza-
ção dos órgãos reguladores 
no Brasil. 

A venda da Oi foi feita 
para suas concorrentes por 
R$ 16,5 bilhões e ainda conta 
com um “Acordo em Contro-
le de Concentrações” (ACC) 
que estabelece a obrigatorie-
dade do aluguel de parte do 
espectro da Oi para atender 
as novas linhas, entre outras 
exigências.

De acordo com a supe-
rintendente do Procon-PB, 
Kessia Liliana, na Paraíba, 
os consumidores da Oi Mó-
vel foram remanejados para 
a operadora Vivo e, inicial-
mente, os contratos perma-
necem como estão. Posterior-
mente, será feito um plano 
para disponibilizar aos con-

sumidores os canais de aten-
dimento onde eles poderão 
entender a melhor forma de 
migração. 

Dessa maneira, o consu-
midor continua com o seu 
direito de escolha assegu-
rado, e poderá optar em ir 
para essa operadora ou esco-
lher outra de sua preferência. 
Os direitos dos consumido-
res estão resguardados pelo 
Código de Defesa do Con-
sumidor sendo obrigatório 
o cumprimento das cláusu-
las contratuais. Na nova ope-
radora o consumidor deverá 
ter contrato similar ou me-
lhor que o atua .

Dessa forma, consumidor 
da operadora Oi não é obri-
gado a ficar na operadora re-
manejada pela divisão, além 
de ter outros direitos como:

-Canal de comunicação 
para tirar dúvidas do con-
sumidor;

-Poder de escolha de pla-
nos iguais ou semelhantes 
aos contratados como clien-
te Oi;

-Respeito do direito à pri-
vacidade dos dados;

-Portabilidade sem custo 
a qualquer momento.

Para mais informações 
ou dúvidas, entre em conta-
to pelo WhatsApp(83) 98618-
8330, ou disque 151 gratuito. 
Se preferir, visite o site www.
procon.pb.gov.br ou as redes 
sociais Instagram ou Face-
book (@proconpb) e Twitter 
(@procongovpb).

Cliente irá escolher sua operadora
Telefonia Móvel 

Na PB, consumidores da Oi foram remanejados para a Vivo; por enquanto, os contratos permanecem como estão

n 

Os clientes
da Oi Móvel 
que foram 
remanejados 
para a Vivo 
poderão
optar por 
permanecer 
na operadora 
ou escolher 
outra de sua
preferência

Veja as novas operadoras de quem era cliente da Oi:
n A Claro herdou 27 DDDs.  

São eles: 13, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 71, 74, 77, 79, 87, 91 e 92.

n A Vivo ficou com 11 DDDs.  
São eles: 12, 41, 42, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 e 98. 

n A TIM ficou com 29 DDDs.  
São eles: 11, 16, 19, 21, 22, 24, 32, 51, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 73, 75, 89, 93, 94, 95, 96, 97 e 99.

Foto: Satva Costa
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Paraíba

Um homem que tem 
uma vasta ficha criminal 
está sendo procurado pela 
polícia, em Campina Gran-
de. Segundo o coronel Fran-
cimar Lins, comandante do 
10º Batalhão da PM, o fo-
ragido está sendo aponta-
do como responsável pe-
los disparos que atingiram 
duas pessoas, entre elas uma 
criança de apenas 5 anos. A 
outra vítima é um ex-presi-
diário, identificado por Vítor. 
As vítimas foram socorridas 
para o Hospital de Trauma 
de Campina Grande, mas já 
receberam alta.

Segundo o coronel Fran-
cimar, o conflito ocorreu 
devido a uma briga entre 
grupos criminosos pelo co-
mando do tráfico de drogas 
no bairro da Conceição, na-
quela cidade do Agreste pa-
raibano. “Estamos realizan-
do diligências para prender 
o autor dos disparos”, ga-
rantiu o comandante do ba-
talhão.

De acordo com o oficial 
da PM, o autor dos disparos 
em dezembro do ano pas-
sado efetuou vários dispa-
ros de arma de fogo contra 
um comerciante, dentro da 
Empasa, em Campina Gran-
de, no entanto, ninguém foi 
atingido. “Esse elemento já 
tem antecedentes, uma vas-
ta ficha criminal, mas conti-
nua solto. É a lei”, reclamou 
o coronel.

De acordo com o médico 
Caio Guimarães, do Hospi-
tal de Trauma, o menino so-
freu um tiro de raspão na 
perna, enquanto que a ou-
tra vítima, um jovem de 19 
anos, foi atingida por três 
disparos, mas sem gravida-
de. “Foram medicados e li-
berados”, disse.

A ação foi registrada por 
volta das 19h30 de quarta-

feira (16), na Comunidade 
Buraco da Jia, próximo a 
Mata do Biró, no bairro da 
Conceição. O coronel Fran-
cimar informou que o ra-
paz baleado não tem ante-
cedentes. 

Prisão
Na tarde de ontem, a Po-

lícia Federal prendeu sus-
peitos de terem assaltado 
um agente da PF. O crime 
aconteceu na noite de quar-
ta-feira (16), na Rua João 
Pessoa, no bairro de Mira-
mar, na capital. Pela ma-
nhã, os federais foram até o 
local onde ocrreu o fato em 
buscas de informações e 
câmeras de segurança para 
identificar os assaltantes.

Com as informações, a 
tarde os suspeitos foram 
localizados e presos no 
bairro São José, sendo le-
vados para a Central de Po-
lícia, no bairro do Geisel.. 
Os assaltantes se apodera-
ram de pertences da vítima 
e fugiram com destino ig-
norado. Até o final da tar-
de não havia informação 
sobre a prisão de suspeitos.

Outro crime
Na noite do último dia 

6 um perito criminal, tam-
bém da Polícia Federal, foi 
baleado durante tentativa 
de assalto, sendo que a du-
pla suspeita foi presa três 
dias após o crime, na orla 
da capital próximo ao lo-
cal do crime. 

Ousadia
Policial é vítima de 
assalto em bairro 

da capital

Polícia já identificou autor dos disparos que feriu menino de 5 anos, em Campina Grande, durante o confronto

Criança é baleada em briga de facções
tráfico

na br-101

PRF apreende mais de 240 kg de drogas
Uma perseguição realiza-

da por equipes da Polícia Ro-
doviária Federal no final da 
manhã de ontem, culminou 
na apreensão de 245 quilos de 
drogas na BR-101, na divisa da 
Paraíba com o Rio Grande do 
Norte. Uma pessoa foi presa 
e levada para a Delegacia de 
Polícia de São José de Mipibu
-RN. A droga estava armaze-
nada em sete sacos.

Segundo a PRF, a persegui-
ção se iniciou na rodovia fede-

ral, ainda em território parai-
bano próximo a divisa com o 
vizinho estado. Uma equipe 
tentou abordar o veículo Palio 
que empreendeu fuga em alta 
velocidade, em direção ao es-
tado do Rio Grande do Norte. 
O veículo se evadiu por cerca 
de 30 km e, após uma sequên-
cia de manobras arriscadas, 
na altura do km 133 daquela 
rodovia, próximo à cidade de 
Goianinha, adentrou numa 
estrada vicinal de barro, onde 

seu condutor perdeu o contro-
le da direção e capotou.

O condutor, que estava so-
zinho no veículo foi preso  O 
criminoso afirmou que rece-
beu a droga na cidade de Re-
cife (PE) para entregar em Na-
tal (RN) e que receberia R$ 2 
mil pelo transporte do entor-
pecente. O prejuízo para o trá-
fico de drogas foi da ordem de 
aproximadamente R$ 530 mil.

O homem foi preso e de-
verá responder pelo crime de 

tráfico de drogas. Todo o ma-
terial apreendido foi encami-
nhado à Polícia Judiciária de 
São José de Mipibu/RN com 
apoio de equipes da PRF do 
Rio Grande do Norte.

Motos
Em menos de 24 horas a 

PRF recuperou três motoci-
cletas com registro de roubos. 
Os condutores foram presos 
e levados para as delegacias 
das áreas.

sem documento

Sefaz-PB apreende 15 
toneladas de açúcar

A Secretaria de Estado 
da Fazenda apreendeu, nes-
sa última quarta-feira, no 
centro da cidade de Itapo-
ranga, no Sertão da Paraíba, 
15 toneladas de açúcar, ava-
liadas em R$ 45 mil, que es-
tavam sendo transportadas 
em um caminhão baú sem 
documento fiscal.

A apreensão foi efetuada 
pelo Comando Fiscal de Pa-
tos, que integra a 4ª Gerência 
Regional da Sefaz da Paraí-
ba. O caminhão baú com a 
carga de açúcar vinha do es-
tado do Ceará com destino 
a cidade de Patos, também 

no Sertão paraibano.Após 
os auditores fiscais do Co-
mando Fiscal de Patos con-
firmarem a irregularidade 
do transporte do produto, 
o caminhão baú foi apreen-
dido e levado para o Cen-
tro de Operações de Patos 
para contabilidade do volu-
me para efeito de cálculo do 
tributo e da multa.

O flagrante culminou 
no recolhimento, à vista, 
de ICMS e de multa por in-
fração, no valor total de R$ 
12.150,00, sendo R$ 8.100,00 
de ICMS e de R$ 4.050,00 de 
multa por infração.

A carga procedente do Ceará seria entregue em Patos

Foto: Ascom/Sefa-PB

investigação

Preso suspeito de assalto a comerciante
Policiais da Delegacia de 

Crimes contra o Patrimônio 
de João Pessoa cumpriram 
mandado de prisão preventi-
vo contra o apenado J.N.S.C.S, 
conhecido por “Neném”, por 
crime de roubo majorado pra-
ticado no ano de 2019, no bair-
ro de Jaguaribe, na capital.

De acordo com o delegado 
João Paulo Amazonas, o assal-
to aconteceu no dia 1º de abril 
de 2019 no momento que o 
empresário teve o seu veículo 
interceptado ainda no portão 
principal por outro veículo. O 
grupo de assaltantes rendeu 
o empresário e se apoderou 
de um malote com R$ 81 mil 

flagrante

Polícia Militar prende 
dupla e recupera produtos

não resistiu

Militar assaltado morre no 
Hospital de Trauma de CG

A Polícia Militar prendeu 
em flagrante os dois suspeitos 
de assaltar um supermerca-
do, na noite dessa quarta-fei-
ra (16), no bairro do Geisel, na 
Zona Sul de João Pessoa. Com 
os suspeitos, foram recupera-
dos o dinheiro e os celulares 
roubados e apreendidos um 
revólver e um simulacro. O 
carro usado pela dupla estava 
com a placa adulterada e den-
tro do veículo tinha a placa de 

um carro do estado do Ceará.
A prisão aconteceu duran-

te um cerco montado pelos po-
liciais do 5º Batalhão, após pe-
garem informações sobre o 
roubo e veículo usado pelos 
acusados na fuga. Os suspei-
tos ainda tentaram fugir em 
alta velocidade, mas na per-
seguição eles foram intercep-
tados e presos. Os dois foram 
autuados por roubo na Cen-
tral de Polícia, no Geisel. 

O sargento reformado 
Edbaldo Chaves Pequeno, co-
nhecido como “Sargento Pe-
queno”, lotado no 20 Batalhão 
da Polícia Militar da Paraíba 
de Campina Grande, morreu 
nessa quarta-feira (16) no Hos-
pital de Emergência e Trauma 
daquela cidade. Ele estava in-
ternado desde o dia 25 de de-
zembro do ano passado após 
ser baleado durante uma ten-
tativa de assalto, no Distrito de 
Catolé de José Ferreira.

“Sargento Pequeno”, se-
gundo as informações colhi-
das pela Delegacia de Homi-
cídios de Campina Grande, o 
militar reformado teria sido 
abordado por dois suspeitos 
e reagiu à tentativa de assalto. 
Ele foi atingido por dois dispa-
ros, um no abdômen e outro 
no membro inferior.

A perseguição foi iniciada pela PRF em território paraibano; a apreesão da droga ocorreu somente após o carro capotar

que seria depositado em uma 
agência bancária. Em segui-
da os assaltantes fugiram. Na 
ocasião a vítima sofreu violên-
cia física e psicológica.

O delegado informou que 

foi realizada minuciosa inves-
tigação e já com a identifica-
ção dos assaltantes conseguiu 
o mandado judicial.  “Toda a 
ação foi registrada pelo cir-
cuito de câmeras da região, o 

que ajudou muito nas investi-
gações, enfatizou João Paulo 
Amazonas. O delegado acres-
centou que todo o grupo já foi 
identificado e será responsabi-
lizado pelo crime.

O grupo de 
assaltantes 
impediu 
que o 
comerciante 
deixasse a 
empresa

Foram 
recuperados 
dinheiro e 
celulares 
roubados

Foto: Ascom/PMPB

Desde o dia do crime, tan-
to policiais da Delegacia de 
Homicídios como também do 
serviço reservado da Polícia 
Militar estão em diligências 
com o objetivo de identificar 
a dupla que tentou assaltar e 
atirar contra o militar.

Sargento foi baleado em dezembro 

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação

Foto: Ascom/PRF
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Paraíba: 
  Todos os cantos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Decreto

Areia 

João Pessoa
Quem aprecia a arquitetura de igrejas his-

tóricas uma excelente opção em João Pessoa é 
o Centro Cultural São Francisco. O complexo, 
que fica localizado no Centro da capital, inclui 
a Igreja de São Francisco, Convento de Santo 
Antônio, Museu de Arte Sacra, além de algumas 
capelas, cuja construção foi iniciada em 1589 e 
concluído em 1788. Entre os destaques da Igreja 
de Santo Antônio estão o coro, de onde vê mui-
tos móveis em mogno e se tem bela vista pano-
râmica da igreja; Capela Dourada, com uma 
enorme cobertura de ouro e a sacristia, com pe-
daços do piso feito com mirra que até hoje exala um pouco do perfume. A visita é conduzida 
por um guia explicando todos os detalhes da arquitetura do local, que inclui manifestações 
artísticas feitas no estilo barroco e o uso de muito ouro, mármore e azulejos pintados. Infor-
mações pelo telefone (83) 3218-4505

Mamanguape

O novo decreto do Governo do Paraíba 
com medidas de combate à Covid-19, publi-
cado na última quarta-feira (16), suspende o 
ponto facultativo nos dias 28 de fevereiro, 1º 
e 2 de março, feriadão de Carnaval. O servi-
ço público estadual será normal e o Estado 
recomenda o mesmo aos Municípios. Apesar 
do cancelamento do ponto facultativo, estão 
liberadas festas tanto no período pré-carna-

valesco quanto nos dias da Folia de Momo, 
mas com limite de público em alguns espa-
ços e regras de acesso e permanência em al-
guns locais.A realização de shows privados 
está permitida, com ocupação de até 50% da 
capacidade, e limitada a 5 mil pessoas, se-
guindo protocolos como a apresentação do 
passaporte da vacina e teste de Covid nega-
tivo, realizado até 72 horas antes do evento.

O Fórum de Turismo do Bre-
jo paraibano fará o I Encontro de 
Parceiros, que será realizado no 
próximo dia 24, no Colégio San-
ta Rita, em Areia. O evento é fru-
to de uma parceria com a Fede-
ração do Comércio de Bens e de 
Serviços do Estado da Paraíba - 
Fecomércio, e o Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas - Sebrae. O desenvolvi-
mento do turismo da região será o 
tema abordado no evento, que contará com uma palestra master da consultora de desen-
volvimento territorial, Tânia Zapata, a palestra será voltada para gestores municipais, se-
cretários de turismo, empresários, associações turísticas, profissionais da área do turismo, 
acadêmicos e instituições que promovam o desenvolvimento econômico e do turismo. O fó-
rum promoverá a troca de experiências turísticas, planejamento estratégico de desenvolvi-
mento e oportunidades de investimento na região, através dos parceiros.

É em um santuário florestal no distrito de Pitanga da Estrada, município de 
Mamanguape, Litoral Norte, que está localizada uma das florestas mais im-
portantes para preservação do pau-brasil, espécie símbolo do país, que sofre 
com a ameaça de extinção. Assim podemos caracterizar a Estação Ecológica 
do Pau-brasil, área remanescente da Mata Atlântica, que abriga grande nú-
mero da espécie do país, figurando entre as 10 regiões mais importantes para 
preservação do pau-brasil. A estação foi criada através do Decreto Estadual 
nº 22.881, de 25 de março de 2002, pela sua importância e abundância da es-
pécie Ceasalpiniaechinata, popularmente conhecida como pau-brasil, árvo-
re símbolo do Brasil. Tal espécie foi declarada como árvore nacional pela Lei 
Federal 6.607, de 7 de dezembro de 1978 e quase que desapareceu em decor-
rência da devastação das matas costeiras, estando presente na lista oficial de 
espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção.

Itabaiana
No município de Itabaiana “Nevinha e Tôta Artesanato” é um dos pontos de 

parada obrigatória para o turista. Nevinha começou a se interessar pela cerâ-
mica observando o trabalho de Tôta, seu marido, ceramista tradicional, conhe-
cido em toda a Paraíba e os dois trabalham no mesmo ramo há 30 anos. Nevi-
nha faz a arte popular e, Tôta, quando necessário, dá o acabamento no torno, 
valorizando ainda mais a peça que é exportada para Alemanha, França, In-
glaterra, Portugal e outros países da Europa. Além da exportação, o casal tem 
uma clientela para restaurantes locais e de diversos Estados brasileiros, ten-
do uma média mensal de produção entre 700 a 1.000 peças.

Nessa primeira etapa, investimento é de, aproximadamente, R$ 2 milhões, com prazo de conclusão de seis meses

Obras de revitalização são iniciadas
O novo Parque Turísti-

co do Jacaré, que teve a or-
dem de serviço assinada e 
as obras já iniciadas, será um 
espaço público de qualida-
de, com conforto, segurança, 
bem-estar, pertencimento, 
sustentabilidade e inclusão. 
Pelo menos é o que prome-
te a administração munici-
pal de Cabedelo. 

A primeira etapa das 
obras contemplará a cons-
trução das entradas do Par-
que e uma reforma estrutu-
rante na área posterior (onde 
ficam as lojinhas e o anfitea-
tro), com um investimento 
de aproximadamente R$ 2,1 
milhões, oriundos de recur-
sos próprios, e prazo de en-
trega de seis meses.

O projeto completo do 
novo Parque Turístico do Ja-
caré visa uma transforma-
ção no equipamento turís-
tico cabedelense, que recebe 
milhares de pessoas, sema-
nalmente e conta com am-
plos espaços, dois restauran-
tes, área de piquenique, píer, 
ciclovia, área de contempla-
ção do pôr do sol e estacio-
namento. 

Também serão construí-
dos espaços acessíveis com 
rampas, painéis em braile, 
um novo posto de informa-
ções turísticas, miniquadras 
recreativas, parque infantil, 
espaço kids, e letreiro “Eu 
Amo Cabedelo. A empresa 

Parque do Jacaré

PBTur
Presidente Ruth 

Avelino parabenizou 
a Prefeitura de 
Cabedelo pelo 

trabalho empolgante

Fotos: Ascom/Cabedelo

Projeto do novo Parque Turístico do Jacaré prevê uma transformação completa no local; prefeito Vitor Hugo (acima) diz que espaço não será fechado durante os trabalhos

responsável pelas obras é a 
Virtual Engenharia e o pro-
jeto arquitetônico é assinado 
por Alana Lacerda.

O prefeito Vitor Hugo dis-
se que o trabalho da Secre-
taria de Turismo do municí-
pio que vem desenvolvendo 
tem dado muita visibilidade 
e transformado Cabedelo na 
capital do verão brasileiro. “E 
aqui estamos diante de uma 
obra que inicia a realização 
do grande sonho de trans-
formação turística da nossa 
cidade e também da Paraí-
ba”, acrescentou. 

O prefeito informou ain-
da que, enquanto a obra es-
tiver sendo executada, o par-

que não será fechado, pois 
nada deve atrapalhar o de-
senvolvimento do turismo 
de Cabedelo. Por fim, disse 
ainda que a segunda etapa 
do projeto já está sendo orça-
da e, em breve, será iniciada”.

O secretário de Turismo 
de Cabedelo, Haenell Fa-
rias, também comentou so-
bre o início das obras no par-
que.“Essa obra vai ficar na 
história do estado da Paraí-
ba, eu digo que é a obra mais 
importante dos últimos anos 
para o turismo de todo o es-
tado. O Parque do Jacaré é o 
local mais visitado da Paraí-
ba e estamos buscando ofer-
tar mais conforto, qualidade 

e segurança para os visitan-
tes e trabalhadores do local”, 
explicou o secretário.

PBTur
A inauguração das obras 

no Parque do Jacaré contou 
com a participação da presi-
dente da Empresa Paraiba-
na de Turismo (PBTur), Ruth 
Avelino. Ela destacou que o 
trabalho realizado pela pre-
feitura é empolgante. “Cabe-
delo é, sem dúvidas, um dos 
destinos mais importantes 
pro estado da Paraíba. En-
tão, todo cuidado que se tem 
com os atrativos daqui é vá-
lido para o nosso trabalho, 
que é de promoção e marke-
ting do destino Paraíba. Para-
béns por tudo isso e contem 
conosco sempre”, ressaltou.

Há grande expectativa 
também quem comercializa 
no Parque do Jacaré. Antônio 

Fernandes, presidente da As-
sociação dos Catamarãs do 
Estado da Paraíba, acompa-
nhou a solenidade e ao final 
comentou sobre o que espera 
com essa obra.

“Nossa expectativa é 
muito positiva, até porque 
há uma necessidade gran-
de da organização desse lo-
cal. Acredito que esse espa-
ço será otimizado e o turista 
vai gostar e admirar ainda 
mais. Pelo que acompanha-
mos no lançamento do pro-
jeto, vai ter muita limpeza, 
placas de identificação, ba-
nheiros, lanchonetes, artesa-
nato, tudo organizado e repa-
ginado”, concluiu.

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte
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Coletivo Alfenim lança gratuitamente, nas principais 
plataformas de música, o álbum ‘Desertores – Canções 
de cena’, registro fonográfico de espetáculo baseado em 
obra do dramaturgo alemão Bertolt Brecht

Teatro 
para 

ouvir
Imagem da peça 
‘Desertores’, da qual 
o disco se originou: 
montagem que fala 
do surgimento do 
Fascismo na Europa, 
no final da Primeira 
Guerra Mundial, 
teve sua temporada 
interrompida devido 
à pandemia

Maioria das letras do álbum foi composta 
pelo dramaturgo Márcio Marciano, sendo as 
demais produzidas de maneira coletiva pelos 
integrantes do espetáculo

Foto: Alessandro Potter/Divulgação

O Coletivo de Teatro Alfenim lança gra-
tuitamente hoje através das platafor-
mas digitais (YouTube, Deezer e Spo-
tify), o álbum Desertores – Canções de 

cena, produzido com recursos da primeira fase da 
Lei Aldir Blanc da Secretaria de Estado da Cul-
tura da Paraíba (Secult-PB). O disco é o registro 
fonográfico das 10 músicas da trilha do espetá-
culo Desertores, que estreou em 2019, em João Pes-
soa, e teve sua temporada interrompida por cau-
sa da pandemia da Covid-19. Após essa iniciativa, 
o grupo marca a retomada das atividades pre-
senciais em 2022, a qual prevê, a partir de maio, 
a inauguração da nova sede, localizada no bairro 
do Castelo Branco, e a remontagem da peça basea-
do em obra do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, 
Complexo Fatzer.

“A marca registrada do Coletivo Alfenim é 
compor a trilha sonora original para todos os seus 
espetáculos. O primeiro álbum que lançamos, no 
formato físico de CD, por meio do Fundo Munici-
pal de Cultura (FMC) da Prefeitura de João Pes-
soa, foi em 2019, intitulado Canções de cena, que 
reuniu as composições dos três primeiros espe-
táculos do grupo: Quebra-quilo, Milagre Brasileiro 
e O Deus da Fortuna”, elencou o fundador do gru-
po, Márcio Marciano. “Esse procedimento é ado-
tado para que as músicas não fiquem presas ao es-
petáculo e o ouvinte tenha uma obra autônoma 
que, embora seja uma síntese do universo temáti-
co da peça e reproduza sua atmosfera emocional, 
possa ser ouvida de modo independente”, disse o 
dramaturgo, ao justificar a importância que os in-
tegrantes da companhia também dão para a mú-
sica. 

O novo álbum é o segundo trabalho do Alfe-
nim. “A maior parte das letras é minha, algumas 
das quais autorais e outras inspiradas na obra de 
Brecht, bem como outras compostas de maneira 
coletiva, incluindo as participações dos diretores 
musicais do grupo, Kevin Melo e Mayra Ferreira. 
Essa gravação foi uma forma de manter o grupo 
em atividade, durante a pandemia”, afirmou Már-
cio Marciano.

O paulista radicado em João Pessoa relatou que 
as gravações de Desertores – Canções de cena foram 
realizadas nos meses de agosto e setembro do ano 
passado, no estúdio Gota Sonora, localizado em 
João Pessoa. O trabalho foi feito obedecendo to-
dos os protocolos de biossegurança e a cada vez ia 

um instrumentista para a sessão de gravação, que 
também contou com músicos do estúdio. “Desta-
co as participações dos músicos do Alfenim, Ke-
vin Melo, que cuidou da produção do projeto, e 
Mayra Ferreira, além da técnica de som do estú-
dio, Arielli, que fez a ponte entre o grupo e o Gota 
Sonora e tocou a bateria”, comentou Marciano.

Algumas canções permaneceram com arran-
jos originais, mas outras tiveram ligeiras altera-
ções nos arranjos, com a inclusão de novos instru-
mentos, nas explicações de Marciano. “Durante a 
apresentação do espetáculo, a trilha é tocada de 
forma mais simples, por causa da dinâmica da en-
cenação, mas em estúdio foi possível obter uma 
sonoridade mais rica, porque o estúdio possibilita 
isso”, observou ele.

Para o álbum, houve também a participação 
de um colaborador do Alfenim: o instrumentis-
ta Walter Garcia, pesquisador do Instituto de Es-
tudos Brasileiros da Universidade de São Paulo 
(USP). “Ele veio agora para participar desse traba-
lho de gravação, em João Pessoa, mas já tinha sido 
meu parceiro na época em que eu era integrante 
da Companhia do Latão, em São Paulo, e, na oca-
sião dos preparativos para a estreia de Desertores, 
ministrou oficina de composição musical aberta 
ao público na capital paraibana, que também con-
tribuiu para a composição da trilha desse espetá-
culo”, disse o dramaturgo.

O espetáculo tem como temática o surgimen-
to do Fascismo na Europa, no final da Primei-
ra Guerra Mundial. “É uma obra inacabada, mas 
monumental”, atestou o fundador do coletivo, que 
completa 15 anos de criação em 2022.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR 
Code acima, acesse 

o canal oficial no 
YouTube do Alfenim

“Esse procedimento é 
adotado para que as 
músicas não fiquem 
presas ao espetáculo 
e o ouvinte tenha 
uma obra autônoma 
que, embora seja 
uma síntese do 
universo temático 
da peça e reproduza 
sua atmosfera 
emocional, possa 
ser ouvida de modo 
independente”

Márcio Marciano

Imagem: Divulgação
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Colunista colaborador

Eu ouço música o tempo todo. Em atos 
e pensamentos. Quando me acordo, a 
primeira coisa que faço, logo depois de 

atender às urgências do corpo, é ligar o rádio. Os 
rádios, quero dizer. Um fica na cozinha, o outro, 
no banheiro. Aderi a todas as mídias de música 
que conheci até hoje. LPs; fitas cassete, nas quais 
fazíamos nossas playlists; CDs; pen drives, Ipods; 
streamings de música. Mas o rádio ainda é o meu 
favorito, talvez por ser o primeiro de todos, quando 
ouvir música ainda era involuntário. De manhã, a 
casa ainda adormecida, nos programas matinais 
ouvidos por Maria Chica, que revirava os olhos 
quando Núbia Lafayette cantava “não é só casa e 
comida que faz a mulher feliz”. Um tanto porque 
ela gostava, um tanto para acordar a casa. Os fins 
de semana animados, quando meu pai enchia 
a casa de amigos para beber. A “trilha” da casa 
era excelente. Não pensem que estou falando 
de um lar feliz. Mas esses momentos eram oásis 
deliciosos. A gente ouvia de Nelson Gonçalves 
a Raul Seixas. Angela Maria, Waldick Soriano, 
Luiz Gonzaga, Vanusa, Moacir Franco, Altemar 
Dutra, Roberto Carlos, Chico Buarque, Charles 
Aznavour, Cauby Peixoto, Clara Nunes e a minha 
voz favorita de todas: Nat King Cole. A relação é 
imensa, e sei que vou me lembrar de outros nomes 
até o fim deste texto.

Quando a adolescência chegou, a música 
virou minha razão de viver. Amparo, alegria, 
vida, sonho. À longa lista já existente, foi sendo 
acrescentada a minha. Rita Lee, Os Secos & 
Molhados, Gal, Caetano, Bethânia, a galera do 
Ceará – Ednardo, Belchior, Amelinha. O impacto 
que a voz de Elba Ramalho causou em mim, 
quando a ouvi nas caixas de som de uma loja de 
tecidos numas férias em Catolé do Rocha. Milita 
me apresentou o rock and roll... aí deu a mulesta. 
As trilhas das novelas. Os cantores brasileiros que 
cantavam em inglês, como um certo Mark Davis, 
que depois virou Fábio Júnior.

A música era fator de integração. Foi por meio 
dela que fiz os meus amigos mais queridos e que 
vivi meus momentos mais divertidos, incluindo 
dublar os artistas preferidos diante do espelho da 
porta do guarda-roupas, uma escova servindo de 
microfone, ou fazendo air guitar. Falei dos Beatles? 
Não, né? E da trilha sonora de Tommy, filme de Ken 
Russel, com músicas do The Who? Isso me impedia 
de gostar de Márcio Greyck? De jeito nenhum. Nem 
de Benito di Paula. Para ser franco, eu amo essa 
promiscuidade musical, coisa que compartilho com 
alguns semelhantes. A turma da Motown, Alceu 
Valença, Clube da Esquina, Barbra Streisand. 
As viagens para São Paulo, voltando com a mala 
cheia de discos que a gente não encontrava 
por aqui, as bandas dos anos 80. Duran Duran, 
Everything But The Girl, Simply Red.

Um dia, numa loja de discos pequenina – A 
Caverna – Cabral, que eu pensava ser o dono, 
me apresentou Nina Simone. E uma amiga me 
presenteou com um disco de Sarah Vaughn 
cantando músicas brasileiras. Foi o elo com umas 
músicas que eu ouvia nos filmes da madrugada. 
Descobri o Jazz. Numa coleção de livros dos 
anos 80, chamada Primeiros Passos, no volume 
O Que É Jazz?, o autor avisava: se você precisa 
perguntar, nunca vai entender. Aquilo fez, para 
mim, todo o sentido. O jazz é uma espécie de 
possessão, um estado alterado de espírito. Na 
banca de revistas de Dona Olívia, além de umas 
revistinhas que ela, cuidadosamente colocava 
num envelope de papel pardo, fiz uma coleção de 
discos de música clássica, o que deu início a uma 
paixão por Bach. Fui arrebatado por ‘Carmina 
Burana’, de Carl Orff e ouvi, pela primeira vez, o 
‘Bolero de Ravel’. Termina por aí? Nunca, Jamais. 
O Projeto Pixinguinha fazia a gente perder a 
última aula. Foi ali que pude assistir a Nara 
Leão. Sim. Nara Leão, que cantava lindamente 
‘Com Açúcar, Com Afeto’. Mas também Zezé 
Mota, Arrigo Barnabé, Johnny Alf, Braguinha, 
Egberto Gismonti, Nana Caymmi, Clementina De 
Jesus, Leila Pinheiro, bem novinha, que veio com 
Wagner Tiso, cada um deles trazendo um novo ou 
velho universo musical, acrescentando camadas 
ao já vasto acervo pessoal.

Tudo isso aconteceu enquanto coisas 
importantes da minha vida estavam acontecendo. 
A primeira paixão, a primeira cerveja com amigos, 
o primeiro beijo, o vestibular, a separação dos 
pais, os filmes amados. Penso que tenho uma 
trilha sonora para cada momento da vida. A do 
meu casamento, por exemplo, é bem diversa, tem 
‘O Segundo Sol’, com Cássia Eller, e ‘Viva Forever’, 
das Spice Girls. E, quando a gente viaja de carro, 
tem que ter Pet Shop Boys, Madonna, Cher, Celine 
Dion e Sarah Brightman.

Muitas vezes, me acontece de ouvir uma 
música e ser imediatamente transportado para 
algum lugar no passado, como quando escuto 
‘Sentado à beira do caminho’ e, de repente, estou 
no quintal da minha infância, de onde ouvia essa 
música na difusora local.

Nelson
  Barros

Trilha sonora - 
volume 1

nelsonrbarros@gmail.com

Funes Cultural
Fundação Ernani Satyro

O mundo acabou

Aquela imagem nunca saiu da mi-
nha cabeça. Uma criança de camisa 
vermelha, short azul e um sapato escu-
ro. Estava em meu horário de almoço 
quando vi a cena. Alan Kurdi, o garoto 
sírio de 3 anos que morreu afogado na 
praia de Ali Hoca, em Bodrum, na Tur-
quia. Sua família estava em um bote e 
tentavam chegar a Grécia. O irmão e 
a mãe de Alan também morreram na 
travessia. Aquela imagem, aquele pe-
queno corpo, aquela criança se foi sem 
ter a mínima noção dos problemas po-
líticos, econômicos e culturais que mo-
tivaram a sua família a fazer uma tra-
vessia tão perigosa.

Ainda me restavam oito aulas a 
serem ministradas naquele dia. Não 
consegui prosseguir. Chorei enquan-
to me arrumava para o turno seguinte. 
A cena me derrubou de um jeito difícil 
de explicar. A única aula possível na-
quele momento teria como temática a 
tristeza. Lembrei de um texto do edu-
cador Rubem Alves no qual ele abor-
da se seria possível uma pedagogia da 
tristeza. Questionava ele: “A compai-
xão é triste? Ensinar compaixão será 
ensinar a tristeza? Tristeza será coisa 
que se ensine? Haverá uma pedagogia 
da tristeza? Estranho pensar que um 
professor, ao iniciar o seu dia, possa 
dizer para si mesmo: Hoje vou ensi-
nar tristeza aos meus alunos...”.

O fato de Francisco, meu filho, ter 
a mesma idade daquele garoto, cer-
tamente contribuiu para a aflição e a 
tristeza com a cena. Pensava em am-
bos. Naquele 2 de setembro de 2015, 
imaginei que haveria uma grande for-
ça tarefa internacional para tentar re-
solver os problemas que envolviam 
migrações, imigrações e guerras civis. 
Nada disso aconteceu e o que percebi 
foi o esquecimento daquele episódio 
que só voltava a mídia e a lembran-
ça das pessoas quando outras crian-
ças morriam exatamente do mesmo 
modo, do mesmo jeito, da mesma for-
ma. Sim, centenas de outras crianças 
morreram depois daquele 2 de se-
tembro, exatamente do mesmo modo, 
do mesmo jeito, da mesma forma. A 
internet possui um ritmo próprio e 
mesmo com aquelas imagens cho-
cantes circulando em todo o mundo, 
não chegamos nem perto de sensibili-
zar os grandes líderes que continuam 
normatizando essa barbárie. 

O mundo também acabou em 20 
de setembro de 2019, quando outra 
criança, a menina Ágatha Félix, to-
mou um tiro de fuzil nas costas en-
quanto voltava para a casa com a mãe, 

no Complexo do Alemão, Zona Norte 
do Rio de Janeiro. Todo o enredo da 
história é revoltante. Um agente atira 
contra dois homens que estavam em 
uma moto e o tiro acaba acertando a 
criança. O motivo do disparo? O po-
licial confundiu uma esquadria de ja-
nela que o garupa da moto transpor-
tava com um fuzil. Sobre esse caso, o 
escritor Valter Hugo Mãe escreveu, 
em sua rede social: “Querida Aga-
tha Félix, meus estudos, meus livros, 
minha sensibilidade, todos os meus 
sonhos de melhorar o mundo, todas 
as pessoas que amei e que cuidei, fo-
ram inúteis para você. Nada do que 
sou, do que fiz e do que disse foi bas-
tante para impedir que te proibissem 
de viver. Sua cor segue sendo proibi-
da, seu gênero segue sendo proibido, 
agora sua idade é proibida também. 
Lamento muito, falhamos todos. So-
mos cidadãos e cidadãs de um tem-
po novamente miserável”.

Um caso isolado? Não. Apenas nos 
últimos cinco anos, mais de 100 crian-
ças foram baleadas no Rio de Janeiro. 
Ágatha, Rafael, Endryw, Ana Clara, 
Alice, Kaio e tantas outras. Nossa co-
moção é rápida, nosso lamento passa-
geiro e nossa memória é bem curta, já 
que o mundo também acabou no dia 
18 de maio de 2020, quando o jovem 
João Pedro Matos Pinto, de apenas 14 
anos, foi assassinado com um tiro na 
barriga após uma operação policial no 
Complexo do Salgueiro, em São Gon-
çalo. Estava brincando com os primos 
na hora que a residência foi invadida. 
Depois disso, a família não sabia para 
onde os agentes tinham levado o jo-
vem que, já sem vida, só teve o corpo 
encontrado posteriormente no Insti-
tuto Médico Legal. 

O mundo também acabou em 20 
de abril de 1997, em Brasília (DF), 
quando cinco adolescentes atearam 
fogo no cacique do povo pataxó, Gal-
dino Jesus dos Santos. O enredo des-
se brutal assassinato é composto por 
uma série de elementos históricos e 
culturais que, infelizmente, fazem 
parte da nossa construção social: a 
desumanização dos marginalizados 
e a simbologia trágica de um indíge-
na assassinado um dia após as come-
morações do Dia Nacional do Índio. 
De acordo com o processo, os jovens 
queriam fazer uma “brincadeira sel-
vagem” e tentaram se defender di-
zendo que achavam que aquela pes-
soa deitada no banco era um mendigo, 
como se isso fosse um argumento jus-
to para o cometimento de um ato tão 
brutal. Galdino Jesus dos Santos saiu 
do sul da Bahia na véspera daquele 19 

de abril. Era o representante do povo 
Pataxó na defesa dos direitos indíge-
nas do seu povo.

Esse caso teve uma ampla reper-
cussão internacional. Virou poe-
sia, música, filmes e documentários. 
Aprendemos? Não. Tivemos recente-
mente, segundo o relatório anual Vio-
lência contra os Povos Indígenas, um au-
mento de 150% da violência contra essa 
população e todos os dias esse número 
aumenta. Os indígenas estão em situa-
ção de tensão, fugas e invasões patro-
cinadas por grileiros e invasores que 
não respeitam as terras demarcadas. 
Ailton Krenak, líder indígena, ambien-
talista e filósofo, disse em uma entre-
vista aquilo que resume a tragédia da 
conquista para os povos originários, ao 
afirmar que “a história de colonização 
do Brasil é uma marcha sobre os ter-
ritórios indígenas e a edificação sobre 
cemitérios indígenas. E é uma tristeza 
você imaginar uma nação construída 
em cima do cemitério da outra”.

O mundo acabou às vésperas do 
Dia Internacional do Orgulho LGBT-
QIA+, quando a mulher trans, Roberta 
dos Santos, que vivia em situação de 
rua, teve 40% do seu corpo queimado 
enquanto dormia no cais de Santa Rita 
(Recife). Depois de vários dias de so-
frimento e dois braços amputados, Ro-
berta faleceu no Hospital da Restaura-
ção. Já o popular Stive Daves Alves dos 
Santos, morreu em 6 de julho de 2021, 
na cidade de Goiânia, após sofrer quei-
maduras quando tentava cozinhar uti-
lizando álcool, já que não possuía con-
dições financeiras para comprar um 
botijão de gás. Naturalizamos o fato 
de que famílias não conseguem ter o 
básico e morrem por não ter o míni-
mo para a sobrevivência.

Enquanto escrevia este texto, foi 
noticiado o assassinato do congolês 
Moïse Kabagambe, que morreu de-
pois de ser atacado por ter cobrado 
seu pagamento em um quiosque na 
Barra da Tijuca. Não deu tempo pro-
cessar a informação, outro jovem ne-
gro foi assassinado enquanto vendia 
balas em um sinal. Era Hiago Mace-
do de Oliveira Bastos, de apenas 22 
anos. Vinha se dedicando a juntar 
dinheiro para o aniversário da filha 
e acabou sendo confundido com um 
assaltante. Os dois foram assassina-
dos sem chance de defesa.

O mundo acaba todas as vezes 
que nos deparamos com uma grande 
tragédia e normatizamos a barbárie 
como algo comum. A gente se acos-
tuma sem poder se acostumar. Este é 
o tipo de texto, que, infelizmente, não 
termina com um ponto final.

Delzymar Dias

Música e clipes são temas 
do ‘Funesc Entrevista’

Virtual

O projeto ‘Entrevista Funesc’ de 
hoje vai contar com a participação do 
cantor e compositor Davi Gabínio e da 
diretora de fotografia Thaísa Mota. A 
transmissão, comandada pelo jorna-
lista Jãmarrí Nogueira, destacará pro-
jetos atuais dos dois artistas. O papo 
poderá ser acompanhado no perfil no 
Instagram da Funesc (@funescgovpb), 
a partir das 17h.

Thaísa Mota é estudante da gradua-
ção em Cinema e Audiovisual na Uni-
versidade Federal da Paraíba (UFPB), 
atua como fotógrafa e diretora de foto-
grafia. Ela acaba de concluir a grava-
ção de uma trilogia de videoclipes, to-
dos gravados em João Pessoa.

No próximo dia 25, um desses vi-
deoclipes será lançado: ‘Jordan Bem’, 
de Anaju. Sua primeira produção na 
área de direção de fotografia foi o do-
cumentário De olhos fechados – Exis-
tência, vivência e grito das pessoas ce-
gas na UFPB.

Já Davi Gabínio é da segunda 
geração de músicos em sua famí-
lia. Desde a infância foi influencia-
do pelo pai (Roberto Gabínio), con-
vivendo com músicos como Paulo e 
Babi Paiva, além de Livardo Alves. 

Morou por seis anos em São Pau-
lo, onde se dedicou integralmente à 
música, cantando e compondo. Ele é 
membro da banda Datura Reggae e 
gravou juntamente com Babi Paiva a 
canção ‘Momentos de loucura’.

‘Funesc Entrevista’ faz parte de 
uma série de ações que tem disponi-
bilizado através das redes sociais, do 
canal no YouTube da Fundação e da 
Rádio Tabajara FM (105,5) shows, en-
trevistas, debates, reportagens, per-
formances e oficinas.

Edição terá a participação do cantor e compositor paraibano Davi Gabínio

Foto: Funesc/Divulgação

Através do QR Code 
acima, acesse o 
perfil oficial da 

Funesc no Instagram
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Cantora e compositora Nathalia Bellar comanda time de 
artistas mulheres na 3ª edição do evento no Espaço Mundo

Centro HistóriCo

Festival Anaydes terá 
show de Nathalia Bellar

Dezenas de artistas mulheres dos mais diver-
sos segmentos sob o comando da cantora e compo-
sitora paraibana Nathalia Bellar. Esse é o quadro 
de hoje pintado na 3ª edição do Festival Anaydes, 
que será realizado a partir das 19h, no Centro Cul-
tural Espaço Mundo, localizado no bairro do Va-
radouro, em João Pessoa. O couvert artístico cus-
tará R$ 10.

A nova edição do evento contará com espa-
ço para a venda de artesanato e comida, estrutu-
ra para exposições artísticas, debates, batalha de 
slam, palhaçaria e apresentações musicais.

Subirá ao palco, além de Nathalia Bellar, as ar-
tistas Vitória Ohara, Sinamonis, Lua Isa, Clara Po-
tiguar e ZIZ, além da DJ Lane Frontt e das dança-
rinas Luah e Jéssica Larissa.

Bellar adentrou no universo da música de-
senvolvendo shows dedicados aos repertórios de 
Elis Regina e Maria Bethânia, grandes referên-
cias para a cantora. Suas primeiras canções de 
trabalho foram o blues pop ‘Pra Durar’, que in-
tegrou o projeto Mostra Sesc de Música; e ‘Estra-
nho Mundo’, que, em 2016, entrou no projeto Mu-
sic From Parahyba.

Em 2018, lançou o seu primeiro single, ‘Meni-
na’, e integrou o projeto Nathalia Bellar & Trio 
Dibuiá, que transpõe clássicos da MPB e do can-
cioneiro nordestino para arranjos de samba, soul, 
jazz e outros ritmos. Em 2020, chegou o seu pri-
meiro disco, Catavento.

O evento de hoje, além de dar luz à figura da 
poeta paraibana Anayde Beiriz no dia de seu ani-
versário, tem como objetivo levantar um debate 
sobre o lugar das mulheres trabalhadoras da arte 
em nosso estado, a falta de paridade de gênero nos 
espaços culturais e os frequentes casos de apaga-
mento e abuso dessas trabalhadoras.

Mar di Fuego
Amanhã, também a partir das 19h, o Espaço 

Mundo receberá o duo Mar di Fuego, que se apre-
sentará com a participação especial de Will Cor 
e discotecagem de Amaro Mann. O couvert artís-
tico é de R$ 10.

Mar di Fuego é o projeto sonoro da cantora e 
compositora Maria Ferraz, que se aliou a Amaro 
Mann, que toca guitarra, produz os beats e assina 
a produção musical.

O som que fazem passeia pelo pop, mas confere 
passagem pelo rock, dub e ritmos brasileiros, com 
forte presença da batida eletrônica tão caracterís-
tica do atual trabalho de Amaro Mann (nome ar-
tístico de Leonardo Marinho, que também é gui-
tarrista do grupo Cabruêra). O dueto tem três EPs 
nas plataformas de áudio e estão preparando no-
vos singles para este ano.

No domingo, o local terá o Carnacorre Fest 
2022, às 18h, com as bandas Headspawn, Rotten 
Flies e Ode Insane.

O Centro Cultural Espaço Mundo fica locali-
zado no Casarão 53 da Praça Antenor Navarro, 
no bairro do Varadouro, Centro Histórico da ca-
pital paraibana. Atualmente funciona de sexta a 
domingo, das 17h às 0h, com capacidade para 80 
pessoas e seguindo rigorosamente todos os pro-
tocolos sanitários necessários para contenção da 
pandemia de Covid-19. É obrigatória apresenta-
ção de comprovação de pelo menos duas doses 
da vacina, documento com foto e uso de másca-
ra corretamente.

No local, o público ainda confere as exposi-
ções de dois artistas visuais paraibanos: Rafael 
Passos e Lola Pinto.

Da Redação

A programação da Usina Cultural 
Energisa para o fim de semana tem 
shows que acontecem no Café da Usi-
na e na sua área externa, sempre a par-
tir das 21h, em João Pessoa.

O músico e compositor Rômu-
lo Cordeiro já participou de diver-
sos projetos de rock cover e autoral, 
abrindo shows de grandes nomes 
da MPB como Humberto Gessinger 
e Zé Ramalho. Hoje, o artista estará 
na companhia do guitarrista e violo-
nista Ivan Dantas para trazer os clás-
sicos de bandas como Nirvana, Me-
tallica e Red Hot Chilli Peppers, no 
show Rock Duet.

Amanhã, a banda Ayô – formada 
pelos músicos Mariah Ayô, Enndy 
Alouin, Bruno Lubambo e Emanuel 
Rudá – mostra a influência da músi-

ca afro, soul e outros ritmos. Ambos 
os shows acontecem no Café da Usi-
na, com ingressos a R$ 15, sendo ven-
didos no local.

Também amanhã, na área externa 
da Usina, com entrada gratuita, acon-
tece a 14ª edição do Sarau de Poesia 
Solta, com os poetas paraibanos Igor 
Gregório, Quelyno Souza e convi-
dados. O evento começa a partir das 
16h, e será realizado na pracinha ao 
lado da Sala Vladimir Carvalho.

Lembrando que todos os proto-
colos de segurança serão seguidos: 
uso obrigatório e correto de másca-
ra, álcool em gel, limitação de públi-
co conforme os decretos vigentes e 
apresentação obrigatória do passa-
porte vacinal.

Para saber mais sobre a progra-
mação, basta seguir as redes sociais 
da Usina (@usinaenergisa).

Amanhã, com entrada gratuita, acontecerá a 14a edição do Sarau de Poesia Solta

Usina Energisa reúne 
jazz, rock, soul e poesia

MúsiCa

Da Redação
Foto: Ainna Syndae/Divulgação

Banda Ayô se apresenta amanhã 
no Café da Usina, a partir das 21h

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

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

Em ‘A Jaula’, ladrão (interpretado por Chay Suede) fica preso num carro de luxo que iria roubar
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Festival virtual apresenta uma série de curtas-metragens 
LGBTQIA+ inéditos e busca a igualdade, a liberdade de 
expressão e a promoção dos direitos humanos

Mostra de cinema é focada na pluralidade
AudiovisuAl

Começa hoje e vai até o pró-
ximo domingo (dia 20) a Mostra 
Plural de Cinema LGBTQIA+, 
com seleção de 10 curtas-me-
tragens que apresentam narrati-
vas plurais, próprias de socieda-
des democráticas, constituídas 
por múltiplas formas de exis-
tência. Os filmes ficam dispo-
níveis gratuitamente, por todo 
período da mostra, na platafor-
ma Sesc Digital (sescsp.org.br/
mostraplural).

A mostra faz a diversidade se-
xual e de gênero emergir como 
lupa para a percepção de im-
passes de diferentes naturezas, 
como xenofobia, racismo, trans-
fobia, homofobia, não aceitação 
familiar etc. A programação traz 
obras que descrevem uma jorna-
da pelo Reino Unido (confira todas 
as sinopses abaixo): de alastramen-
tos urbanos a paisagens rurais, 
de coberturas luxuosas a conjun-
tos habitacionais deteriorados, de 

igrejas a boates e da opressão e 
vergonha à libertação, celebração 
e aceitação. Embora essa jornada 
não seja fácil, os filmes celebram o 
longo caminho percorrido, a dis-
tância que ainda temos adiante e 
a importância da liberdade, da 
inclusão e da garantia de direi-
tos para pessoas LGBTQIA+ em 
todo o mundo.

Entre os destaques estão as 
ficções Anêmona, de Amrou Al
-Kadhi, Balada, de Amelia Ha-
shemi, e Em Nenhum Lugar, de 
Christopher Manning, copro-
duzido pelo Reino Unido e pela 
Palestina. Já os curtas-metra-
gens documentais são Linha 
Direta, de Matt Houghton, Os 
Homens que Falam Gayle, de An-
drew Brukman, coprodução de 
Reino Unido e África do Sul, e 
Deixe Meu Corpo Falar, de Ma-
donna Adib, coproduzido por 
Reino Unido e Síria.

Plural é o programa do Bri-
tish Council que celebra a di-
versidade na criatividade. O ob-

jetivo é aumentar a visibilidade 
e a conscientização das artes e 
direitos LGBTQIA+, proporcio-
nando um espaço seguro para 
discussão e promovendo opor-
tunidades para artistas, públi-
cos e organizações dentro e entre 
redes do Brasil, das Américas e 
do Reino Unido. A Mostra Plural 
é composta por filmes dos pro-
gramas itinerantes Fresh Flare e 
More Films For Freedom.

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site 
oficial para assistir 

gratuitamente

Projeto do clube de assinatura Panaceia é cancelado
literAturA

É triste anunciar o fim de 
uma empreitada envolven-
do literatura, justo quando, 
paradoxalmente, a venda 
de livros aumentou no úl-
timo ano, e o hábito de lei-
tura tenha crescido duran-
te a pandemia. São vários 
os exemplos que colabora-
vam com a sensação de uma 
retomada no setor literário, 
como quando as editoras in-

dependentes e livrarias inti-
mistas apostaram em servi-
ços especializados para não 
só vender, mas pensar em 
como cativar o leitor. Mesmo 
caminho seguido por clubes 
de assinaturas de livros em 
São Paulo, tendência que ga-
nha adeptos pelo país.

Contudo, um dos pro-
jetos que apostou em cura-
dorias especializadas, o Pa-
naceia, anunciou nas redes 
sociais o fim de sua histó-
ria. Lançado há cinco anos, 

saíram daquelas caixinhas 
mais de 5 mil exemplares, 
para assinantes de todo o 
país. Com escritores como 
Conceição Evaristo, Michael 
Löwy, Ailton Krenak, entre 
outros, o perfil apostava em 
diversidade dos curadores, 
trazendo para selecionar 
obras gente de outras áreas, 
como a cartunista Laerte, o 
político Guilherme Boulos e 
a atriz Rita Von Hunty, res-
ponsável por uma das mais 
promissoras edições.

"Trouxemos obras e de-
poimentos de grandes pen-
sadores, pesquisadores, in-
telectuais e personalidades 
de todas as regiões do pla-
neta, através de uma das 
mais preciosas invenções 
humanas: o livro!”, diz o 
comunicado, que confir-
mou o cancelamento da 
próxima curadoria, que 
seria feita pelo padre Ju-
lio Lancelotti. “A partir de 
agora, Panaceia possuirá 
um significado ainda mais 

especial. Ficamos como o 
clube de assinatura de li-
vros de quem não perdeu 
a esperança na força das 
palavras, no compartilha-
mento de ideias (e não só 
de likes) e na capacidade 
humana de encontrar so-
luções para seus dilemas 
(e problemas). Não somen-
te isso, mas o de quem luta 
por uma sociedade menos 
desigual e por uma demo-
cracia plena e radicalmen-
te inclusiva”.

Matheus Lopes Quirino 
Agência Estado

Entre os filmes do RU da 
mostra estão (de cima para 
baixo): ‘Balada’, ‘Ondas que 
Quebram’, ‘Em Nenhum 
Lugar’ (coprodução com a 
Palestina) e ‘Os Homens que 
Falam Gayle (coprodução 
com África do Sul)

Clube tinha obras de autoras 
como Conceição Evaristo

Fotos: Divulgação

CONFIRA AS PRODUÇÕES DA MOSTRA PLURAL DE CINEMA LGBTQIA+

n AMIGAS PARA SEMPRE
Dir.: Rosie Westhoff | Reino Unido | 2019 | 18 min. | Ficção | 18 anos
As amigas Belle e Jessie saem no fim de semana para ajudar Jessie a se recuperar de um término de 
relacionamento. Entretanto, os limites são ultrapassados quando elas bebem um pouco a mais. A manhã do dia 
seguinte é cheia de arrependimentos.

n ANÊMONA
Dir.: Amrou Al-Kadhi | Reino Unido | 2018 | 18 min. | Ficção | Livre
Uma adolescente, filha de imigrantes, canaliza a magia da vida marinha para expressar sua identidade não-
binária à sua família religiosa.

n BALADA
Dir.: Amelia Hashemi | Reino Unido | 2018 | 11 min. | Ficção | 16 anos
Ser adolescente é difícil. Descobrir quem você é, mostra-se ainda mais complicado. Às vezes, uma balada pode 
mudar tudo.

n ONDAS QUE QUEBRAM
Dir.: Emma Gilbertson| Reino Unido | 2018 | 4 min. | Ficção | Livre
Em meio a altos prédios populares, dois jovens se conectam.

n DEIXE MEU CORPO FALAR
Dir.: Madonna Adib | Reino Unido, Síria | 2020 | 10 min. | Documentário | 16 anos
Nossos corpos guardam memórias. O corpo não esquece. A infância em Damasco, OCD, a Revolução, apaixonar-
se por uma mulher. O meu corpo se recorda.

n DIA DE SALÃO
Dir.: Abena Taylor-Smith | Reino Unido | 2018 | 8 min. | Ficção | Livre
Amma passa o dia no salão de cabeleireiro Afro-Caribenho para fazer suas tranças, num ambiente com muita 
diversão, spray de cabelo, fofocas e risadas. Mas, como ela lidará com a homofobia casual?

n EM NENHUM LUGAR
Dir.: Christopher Manning | Reino Unido, Palestina | 2020 | 20 min. | Ficção | Livre
Uma jovem palestina cruza, ilegalmente, a fronteira com Israel para encontrar seu irmão desaparecido. Ela+H45 
descobre a verdade por trás do seu exílio.

n LINHA DIRETA
Dir.: Matt Houghton | Reino Unido | 2018 | 13 min. | Documentário | 14 anos
Um documentário sobre a única linha direta de assistência a gays do campo no Reino Unido.

n MARCO
Dir.: Saleem Haddad | Reino Unido | 2018 | 22 min. | Ficção | 14 anos
Omar vive só em Londres. Numa noite, conhece Marco, um estudante espanhol recém-chegado à cidade. Com o 
desenrolar do encontro, a verdade sobre a presença de Marco em Londres mudará Omar para sempre.

n OS HOMENS QUE FALAVAM GAYLE
Dir.: Andrew Brukman | Reino Unido, África do Sul | 2020 | 11 min. | Documentário | 14 anos
A jovem drag queen Nathan é uma das últimas pessoas a falar Gayle - a língua secreta que a comunidade gay foi 
obrigada a inventar durante o Apartheid.
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O governador João Aze-
vêdo visita hoje os municí-
pios de Cacimba de Den-
t ro,  Araruna, Tacima, 
Dona Inês, Bananeiras, 
Solânea e Pirpirituba, oca-
sião em que inspecionará 
e entregará novas obras. A 
agenda do chefe do Execu-
tivo estadual será iniciada 
no município de Cacimba 
de Dentro onde fará, às 9h, 
a entrega do ginásio cober-
to da Escola Cidadã Inte-
gral (ECI) Senador Hum-
berto Lucena.

Às 10h, o governador 
fará uma visita técnica à 
obra de acesso do Parque 
Estadual da Pedra da Boca, 
a PB-125, no município de 
Araruna. Em seguida, às 
11h, ele fará a inaugura-
ção da Casa da Cidadania 
de Tacima. Ao meio-dia, 
João Azevêdo inspeciona 
as obras de pavimentação 
da rodovia PB-103 - trecho 
Dona Inês ao distrito do 
Tabuleiro em Bananeiras.

Às 15h30, o gestor esta-
rá em Solânea para inau-
gurar a Casa da Cidadania 
e assinar a ordem de licita-
ção para pavimentação e 
drenagem de ruas no mu-
nicípio. Por fim, às 16h30, 
ele irá visitar obras da adu-
tora emergencial Guarabi-
ra – Pirpirituba.

A Rede Sustentabilida-
de na Paraíba fará hoje, seu 
Encontro Estadual, a partir 
das 9h, no Hotel Manaíra, 
em João Pessoa. O evento 
servirá, também, de anún-
cio de 30 pré-candidatos 
para as eleições deste ano. 
Ainda será realizada, a par-
tir das 11h, uma coletiva de 
imprensa híbrida, com a 
participação remota da ex-
ministra do Meio Ambien-
te Marina Silva e presencial 
com porta-voz nacional da 
Rede, Wesley Diógenes, os 
deputados estaduais Chió 
(Rede-PB) e Ana Paula Si-
queira (Rede-MG), além da 
Coordenadora Nacional 

do Elo Mulher da legenda, 
Mary Cruz.

“Este evento é muito im-
portante, pois vamos falar 
de posicionamento políti-
co para o pleito deste ano 
e também teremos a opor-
tunidade de dialogar com 
dirigentes nacionais so-
bre esse processo de cons-
trução partidária e forta-
lecimento da nossa Rede”, 
disse o deputado estadual 
Chió, que é membro diri-
gente partidário do Elo Na-
cional.

O parlamentar paraiba-
no também destacou que 
durante o evento será apre-
sentado um grupo de pes-

O vereador Marcos Hen-
riques (PT) anunciou, na 
sessão de ontem, que trami-
ta na Câmara Municipal de 
João Pessoa um Projeto de 
Lei Ordinária (PLO), de sua 
autoria, que implementa di-
retrizes sobre a volta das 
aulas presenciais e remotas 
para alunos com esquema 
vacinal completo, na capi-
tal paraibana. Pela propos-
ta do parlamentar, apenas 
alunos com esquema vaci-
nal completo teriam direito 
de assistir as aulas de forma 
presencial. 

De acordo com o proje-
to, fica estabelecido que as 
aulas presenciais em todos 

os estabelecimentos de en-
sino públicos e privados da 
cidade de João Pessoa serão 
destinadas apenas aos alu-
nos munidos do compro-
vante de vacinação contra 
a Covid-19, com registro de 
esquema vacinal comple-
to. Assim, compreendida 
a condição do recebimento 
de duas doses das vacinas 
Biontech Pfizer, Corona-
Vac Butantan e AstraZene-
ca Fiocruz; ou ainda, do re-
cebimento de uma dose da 
vacina Janssen, desde que 
a imunização já tenha sido 
disponibilizada para a fai-
xa etária correspondente.  

Ainda pelo projeto, fica 

estabelecido que as insti-
tuições de ensino públicas 
e privadas ficam obrigadas 
a exigir a apresentação do 
comprovante de vacinação 
que ateste que seu portador 
completou o esquema vaci-
nal contra a Covid-19 para 
a sua faixa etária, o que po-
derá ser feito por meio fí-
sico, através de carteira de 
vacinação para Covid-19 
emitida pelas autoridades 
sanitárias municipais ou 
estaduais, ou eletrônico, 
por meio do aplicativo ‘Co-
necte SUS’, ou por outra pla-
taforma digital para essa fi-
nalidade. 

 O projeto ainda diz que 

os órgãos de vigilância sa-
nitária do município, o Pro-
con Municipal e a Guarda 
Municipal ficarão respon-
sáveis pela fiscalização do 
cumprimento das normas 
estabelecidas na presente 
lei e o descumprimento su-
jeitará a empresa concessio-
nária à aplicação de multa 
e poderá implicar em ou-
tras sanções previstas em 
norma jurídica. O descum-
primento às normas sani-
tárias de proteção contra a 
Covid-19 ensejará a aplica-
ção de multa no valor de até 
R$ 50 mil. Além disso, ha-
verá responsabilização ci-
vil e criminal, nos termos 

do art. 268, do ‘Código Pe-
nal’, que prevê como crime 
contra a saúde pública o ato 
de infringir determinação 
do poder público destina-
da a impedir a introdução 
ou propagação de doença 
contagiosa.

O direito a assistir às 
aulas será assegurado aos 
estudantes que não cum-
priram o esquema vacinal 
completo por meio de au-
las remotas. As instituições 
de ensino criarão mecanis-
mos para assegurar a ma-
trícula e o acesso às aulas 
remotas aos estudantes que 
não cumpriram o esquema 
vacinal.

pré-candidatos

covid-19

Rede realiza encontro com Marina em João Pessoa

Projeto veta alunos em sala de aula sem duas doses

Governador acompanha andamento de acessos, pavimentação de rodovia e adutora, além de entregar ginásio

João inspeciona obras em sete cidades
região do brejo

• cacimba de dentro
9h - entrega do ginásio coberto da escola eci 
senador Humberto Lucena
Local: rua manoel olegário da silva - santo antônio, 
cacimba de dentro/pb.

• araruna
10h - visita à obra de acesso do parque estadual da 
pedra da boca, a pb-125 - araruna
Local: pb-125 – araruna

• tacima
11h - inauguração da casa da cidadania de tacima.

Local: praça joão Ferreira da silva, 366 - centro, tacima/pb.
 
• dona inês e bananeiras
12h - visita às obras de pavimentação da rodovia pb-
103 - trecho dona inês
ao distrito do tabuleiro em bananeiras.
Local: trecho dona inês ao distrito do tabuleiro em 
bananeiras.
 
• soLânea
15h30 - inauguração da casa da cidadania e 
assinatura da ordem de licitação para pavimentação e 
drenagem de ruas.

n 

A agenda 
do chefe do 
Executivo 
estadual será 
iniciada no 
município de 
Cacimba de 
Dentro, com 
a entrega de 
um ginásio 
coberto

n  conFira os Locais

Local: rua joão Fernandes de Lima, 975 - centro, solânea/pb.

• pirpirituba
16h30 - visita às obras da adutora emergencial guarabira-
pirpirituba
Local: estação de 
tratamento de 
Água de pirpirituba
rua nossa 
senhora do 
rosário, alto da 
caixa d’água - 
pirpirituba/pb.

O governador João Azevêdo retoma uma agenda de inspeção de entrega de obras em vários municípios no interior do estado

Foto: Secom-PB

soas que representam a 
diversidade do povo pa-
raibano e que disputarão 
cargos eletivos. Entre elas, 

o parlamentar anunciou 
pré-candidaturas coletivas, 
de pessoas trans, de qui-
lombolas e de outros gru-

pos representantes da po-
pulação paraibana. 

Na Paraíba, a Rede tem 
como dirigentes Emma-
nuel Furtado (porta-voz 
masculino) e Cristiana Al-
meida (porta-voz femini-
na). A legenda destaca que 
em março será realizado 
mais um grande evento 
de filiação com anúncio de 
novas 50 pré-candidatu-
ras. Desta vez, a ativida-
de será em conjunto com 
o Psol, que vai se federar 
com a Rede. 

Marina Silva nasceu 
em 8 de fevereiro de 1958 
e é historiadora, profes-
sora, psicopedagoga, am-

bientalista e política filia-
da à Rede Sustentabilidade 
(REDE). Ao longo de sua 
carreira política, exerceu 
os cargos de vereadora, de-
putada estadual, senadora 
pelo Acre e de ministra do 
Meio Ambiente entre 2003 
e 2008, além de candida-
tar-se em 2010, 2014 e 2018 
à Presidência da Repúbli-
ca. Nascida em um serin-
gal no Acre, Marina mu-
dou-se para a capital do 
estado ainda na adolescên-
cia, onde foi alfabetizada. 
Concluído o Ensino Mé-
dio, graduou-se em Histó-
ria pela Universidade Fe-
deral do Acre.

Marina Silva concede entrevista hoje no encontro da Rede

Foto: Divulgação

Ordem
No final do ano 

passado, o Supremo 
Tribunal de Justiça (STJ) 

foi favorável à 
exigência do 

passaporte de
 vacinação
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A Justiça proibiu que 
quatro bancos (Banco Mer-
cantil do Brasil S.A, Ban-
co BMG, Banco Pan S.A e 
Banco C6 S.A) pratiquem a 
renovação automática dos 
contratos de crédito consig-
nado ou de qualquer outra 
modalidade de emprésti-
mo que preveja a retenção 
de salário ou benefício via 
caixa eletrônico. A pena é 
de multa diária em valor 
não inferior a R$ 100 mil.

A decisão foi tomada 
pela  juíza da 1ª Vara da Fa-
zenda Pública da Capital, 
Flávia da Costa Lins Caval-
canti, e se trata de um pedi-
do proposto pelos Procons 
do Estado e do Município 
de João Pessoa.

Segundo os autores, a 
ação tem o objeto de reno-
vação unilateral dos con-
tratos consignados, a per-
petuação de fraudes e 
condutas abusiva dos ban-
cos na contratação do cré-
dito consignado (emprésti-
mos não reconhecidos) e o 
oferecimento de emprésti-
mo consignado na modali-
dade cartão de crédito, sem 
que, de maneira esmiuça-
da, sejam transmitidas to-
das as informações claras 
e ostensivas, das peculiari-
dades da contratação.

Ainda segundo os Pro-
cons, essa espécie de con-
trato pode comprometer 
até 40% da renda mensal 
do usuário, sendo 35% em 
forma de empréstimo con-
signado e 5% destinada ao 
cartão de crédito consig-
nado. Eles observam, ain-
da, que o crédito consig-
nado, além de acarretar o 

Justiça veta renovações automáticas de contratos de crédito que estavam sendo feitas por quatro bancos

Consignado automático está proibido
só com autorização

INSS

Famup na luta para reduzir alíquota
A Federação das Associa-

ções de Municípios da Paraí-
ba (Famup) ingressou na ar-
ticulação a favor da PEC que 
prevê a redução da alíquota 
do INSS patronal dos muni-
cípios pela metade. O presi-
dente da entidade paraibana, 
George Coelho, participou, 
na última quarta-feira (16), 
de uma reunião virtual com 
associações municipalistas 
estaduais do Norte e Nordes-
te e afirmou que já iniciou a 
mobilização para conseguir 
assinaturas de parlamenta-
res para que a Proposta de 
Emenda à Constituição tra-
mite no Congresso Nacional. 

“Já estamos mobilizando 
a nossa bancada federal para 
a importância dessa pauta. 
A proposta é de reduzir pela 
metade os 22,5% da alíquota 
patronal paga pelas prefeitu-

ras ao INSS”, destacou Geor-
ge, lembrando que a PEC pre-
cisa de 171 assinaturas para 
poder tramitar na Casa Le-
gislativa. 

O encontro, organizado 
pela União dos Municípios 
da Bahia (UPB), contou tam-
bém com a presença do pre-
sidente da CNM, Paulo Ziul-
koski, que apontou a matéria 
como de interesse de todos os 
municípios brasileiros e es-
sencial para o equilíbrio fis-
cal das prefeituras.

 “Essa é uma pauta de to-
dos os municípios do Brasil 
porque está insustentável a 
situação”, reforçou ao acres-
centar que a PEC da redução 
da alíquota será incluída na 
pauta prioritária da Marcha 
a Brasília.

O autor da proposta, de-
putado federal pela Bahia, 

Cacá Leão, líder do Progres-
sistas na Câmara, detalhou 
o rito que a matéria segui-
rá na Casa Legislativa. “Te-
mos 74 assinaturas, preci-
samos de 171 para iniciar a 
tramitação, ir à admissibi-
lidade da CCJ e depois for-
mar uma comissão especial. 
O governo tem trabalhado 
contra a matéria, porque en-
tende que é perda de receita. 
Então, o nosso apelo é para 
que os prefeitos nos ajudem 
nessa colheita das assinatu-
ras”, pontuou. 

Argumentos da PEC 
A assessora jurídica da 

UPB, Márcia Bittencourt, 
apresentou os argumentos 
da PEC, cujo texto foi elabo-
rado colaborativamente entre 
a entidade e o gabinete do de-
putado Cacá Leão.  Segundo 

ela, apesar da matéria inte-
ressar diretamente aos muni-
cípios que possuem Regime 
Geral, os que optaram pela 
previdência própria também 
se beneficiam nas contrata-
ções de temporários e comis-
sionados.

“A partir da década de 90 
os municípios passaram a ser 
executores de diversas polí-
ticas públicas, com impacto 
nas despesas com pessoal e 
sem o crescimento propor-
cional da receita. 

“É necessário rever essa 
situação. Optamos por anali-
sar a fixação pela própria na-
tureza do ente público, pois 
hoje a Lei 8.212 traz uma ta-
xação mais alta para aquele 
que não aufere lucro e ofere-
ce serviços à sociedade, que 
são os municípios”, argu-
mentou a especialista.

O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB) 
autorizou prorrogar, de for-
ma excepcional, até o próxi-
mo dia 15 de março, o prazo 
de entrega de balancetes de 
janeiro de 2022, sem a penali-
dade de multa, por órgãos pú-
blicos estaduais e municipais 
sob jurisdição da Corte.

A providência resultou do 
atendimento do presidente do 
TCE-PB, conselheiro Fernan-
do Catão, à solicitação feita, 
neste sentido, pela Associação 
Paraibana de Contadores Pú-
blicos e pelo Conselho Regio-
nal de Contabilidade da Pa-
raíba. A decisão considerou a 
excepcionalidade do momen-
to ocasionado pela pandemia 
e, ainda, a ocorrência de pro-
blemas técnicos do sistema. 

Secretaria municipal terá plano 
de prevenção à corrupção em JP

governança

A Prefeitura de João Pes-
soa, através da Secretaria 
Executiva de Integridade, 
Governança e Prevenção à 
Corrupção (SEIG), firmou 
uma cooperação com a Rede 
de Governança Brasil (RGB).
Eles se reuniram, na última 
quarta-feira (16), para defi-
nir o plano de trabalho do 
FAROL – Programa de inte-
gridade, governança e pre-
venção à corrupção do mu-
nicípio.

 Segundo o secretário 
da pasta, Kléber Marques, 
a reunião marcou o início 
da mentoria da RGB com a 
prefeitura, através da SEIG. 
“João Pessoa é a primeira ca-
pital brasileira a receber essa 
mentoria para a implemen-
tação de seu programa de 
Integridade e Compliance, 
sendo um marco para a ca-
pital, demonstrando o com-

promisso da prefeitura com 
a integridade e as melhores 
práticas em âmbito nacio-
nal”, destacou.

 Kléber Marques desta-
cou ainda que a secretaria 
está cumprindo com sua 
missão de fomentar o con-
trole social, a transparên-
cia e a cultura íntegra como 
formas de mitigar os riscos 
éticos e institucionais, valo-
rizando a eficiência, a eficá-
cia e a efetividade no servi-
ço público.

 
Integridade 
C r i a d a  p e l a  L e i 

14.174/2021 de 02 de julho 
de 2021, a Secretaria Execu-
tiva de Integridade, Gover-
nança e Prevenção à Corrup-
ção (SEIG), tem a finalidade 
de implementar nos órgãos 
da Administração Pública 
direta, indireta, autárquica e 

fundacional o Programa de 
Integridade e Compliance, 
bem como, a Política de Go-
vernança Pública no Poder 
Executivo, visando a ética, a 
transparência, o desenvolvi-
mento sustentável, o cresci-
mento econômico, o cuidado 
ao cidadão, a preservação do 
meio ambiente e o progresso 
social do Município de João 
Pessoa.

Autores
Pedido foi apre-

sentado pelos 
Procons do Estado 
e do Município de 

João Pessoa

Solicitaram, ainda, que 
os bancos se abstenham de 
creditar qualquer valor sem 
a devida anuência do con-
sumidor em conta -corrente 
ou poupança, sob pena de 
multa diária em valor não 
inferior a R$ 50 mil; que os 
bancos se abstenham de 
realizar qualquer operação 
de crédito via telefone (tele-
saque) vinculado ao cartão 
de crédito e empréstimo con-
signado, sob pena de multa 
diária em valor não inferior 
a R$ 50 mil por operação, e 
por fim que o saque somen-
te possa ocorrer presen-
cialmente em caixa eletrô-
nico, mediante desbloqueio 
e o uso de senha, após o re-
cebimento do cartão plás-
tico e do contrato do car-
tão de crédito consignado 
devidamente assinado, es-
pecificando todas as pecu-
liaridades da contratação, 
sob pena de multa diária 
em valor não inferior a R$ 
50 mil.

Examinando o caso, a 
juíza Flávia da Costa Lins 
Cavalcanti pontuou que 
não resta dúvida do prejuí-
zo que vem amargando o 
consumidor brasileiro com 
a pouca transparência dos 
bancos. Ela apontou ainda 
a condição de vulnerabili-
dade do idoso, que pela sua 
condição natural, e necessi-
dade de cuidados e ampa-
ro, vem sofrendo por parte 
das instituições bancárias 
citadas na ação.

“Não restam dúvidas 
acerca da plausibilidade do 
direito invocado pelos au-
tores, ante a demonstração 

de farto descumprimen-
to a normas constitucio-
nais e infraconstitucionais 
por parte dos promovidos, 
causando ao consumidor, 
especialmente os de baixa 
renda, situação de intensa 
vulnerabilidade social, in-
tensificando as desigualda-
des financeiras em público 
pouco informado e carente 
de recursos de toda ordem. 
O periculum in mora tam-
bém é evidente, ante o pre-
juízo coletivo causado a tal 
parcela da sociedade, que 
se socorre de tais “facilida-
des” contratuais e finan-
ceiras, com vistas a supor-
tar a carência de recursos 
que assola a classe mais 
desfavorecida e desprote-
gida da sociedade. À medi-
da que se impõe é de fato a 
concessão da tutela de ur-
gência ora requerida, com 
vistas a coibir tais práticas, 
repita-se violadoras à legis-
lação constitucional e in-
fraconstitucional brasilei-
ra”, destacou a magistrada.

Sem depósito algum

superendividamento do 
idoso, impede que ele de-
cida quais débitos são mais 
importantes de serem qui-
tados, de forma que aca-
ba por cercear a liberdade 
das pessoas, privando-lhes 
muitas vezes do mínimo 
existencial.

Para agravar ainda mais 
o cenário do crédito consig-
nado, apontam os autores, 
a pandemia da Covid-19, 
que trouxe crise financeira 
a milhares de famílias bra-
sileiras, dando azo às con-
tratações unilaterais e in-
desejadas de crédito, por 
abuso dos familiares dos 
idosos e dos bancos.

Na ação pedem que os 
bancos se abstenham de 
utilizar seus funcionários 
destinados para o auxílio 
do autoatendimento deno-
minados como “Posso Aju-
dar” para contratação ou 
renovação de empréstimo 
consignado ou de qualquer 
outra modalidade de em-
préstimo que preveja a re-
tenção de salário ou benefí-
cio por terminal eletrônico. 

Abuso
Ficou 

demonstrado 
farto 

descumprimento 
a normas 

constitucionais

Foto: Divulgação

Pioneira
João Pessoa é a 

primeira capital 
brasileira a 

receber essa
 mentoria

alívio
TCE aprova 
entrega de 
balancetes
em março

Para a juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, não resta dúvida do prejuízo que vem amargando o consumidor paraibano
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O Governo Federal, por 
meio do Ministério do De-
senvolvimento Regional, re-
conheceu oficialmente on-
tem o estado de calamidade 
pública em Petrópolis, na Re-
gião Serrana do Estado do 
Rio de Janeiro, após as fortes 
chuvas que atingiram a cida-
de na terça-feira, 15. A porta-
ria com o reconhecimento fe-
deral foi publicada na edição 
dessa quinta-feira do Diário 
Oficial da União.

“Já reconhecemos o de-
creto de estado de calami-
dade pública do município 
e estamos fechando os pri-
meiros planos de trabalho 
para liberação de recursos 
para assistência humanitá-
ria e para limpeza da cida-
de. Estamos trabalhando em 
conjunto com outros órgãos 
federais para apoiar o Esta-
do e o Município neste mo-
mento”, afirmou o secretário 
nacional de Proteção e Defe-
sa Civil do Ministério, coro-
nel Alexandre Lucas.

Após a concessão do sta-
tus de situação de emergên-
cia ou estado de calamidade 
pública, os municípios atingi-
dos por desastres podem so-
licitar recursos do Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal para atender a população 
afetada. As ações envolvem 
restabelecimento de serviços 
essenciais e reconstrução de 
equipamentos de infraestru-
tura danificados.

A solicitação deve ser fei-
ta por meio do Sistema Inte-
grado de Informações sobre 
Desastres. Com base nas in-
formações enviadas, a equi-
pe técnica da Defesa Civil 
Nacional avalia as metas e 
os valores solicitados. Com a 
aprovação, é publicada porta-
ria no Diário Oficial da União 
com o valor a ser liberado.

Após a publicação do de-
creto de calamidade ou do 

reconhecimento de situação 
de emergência, o trabalha-
dor também adquire o direi-
to de sacar 100% do saldo do 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) por ne-
cessidade pessoal, urgente e 
grave decorrente do desastre 
natural que tenha atingido a 
sua área de residência.

As ações do Governo Fe-
deral em Petrópolis ocorrem 
desde a manhã de quarta-
feira (16), quando uma equi-
pe da Defesa Civil Nacional 
chegou à cidade para acom-
panhar as ações de socorro e 
atendimento à população e 
dar apoio ao município na so-
licitação de recursos federais. 
Além disso, outros órgãos fe-
derais estão trabalhando em 
conjunto, como os ministé-
rios da Defesa e Saúde e a Po-
lícia Rodoviária Federal.

Nesta sexta-feira, o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) 
e o ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Rogério Ma-
rinho, devem sobrevoar as 
áreas afetadas da cidade e se 
reunir com o prefeito de Pe-
trópolis, Rubens Bomtempo.

Governo Federal reconheceu, por meio de decreto, a situação de gravidade na Região Serrana do Rio de Janeiro

Estado de calamidade em Petrópolis
Fortes chuvas

TAJY CONTRUCOES, INCORPORACOES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ39.434.867/0001-90, 
torna público que requereu a SEMAPA –Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo a LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO (CONSTRUÇÃO CIVIL) para CONSTRUÇÃO 
DE EDIFICIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO 
E ALVENARIA ESTRUTURAL situado na Rua José Lins do Rego, lote 10, s/n, Bairro Recanto do 
Poço, Município de Cabedelo-PB.

José Francisco dos Santos, 606.616.704-00 torna público que requereu a SEMAPA – Secretária 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação para Regularização de uma construção situado à Rua Agostinho Garcia Lobo.

O  ECO PARAHYBA, CNPJ  41.946.222/0001-87, SITUADA A RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE 
SÁ FILHO,S/N, JARDIM OCEANIA, TORNA PUBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM – SECRETARIA 
DO MEIO AMBIENTE A LICENLA DE INSTALAÇÃO  PARA UM PREDIO RESIDENCIAL, SITUADO 
À RUA JOSE GOMES DE SÁ FILHO, NO BAIRRO JARDIM OCEANIA, NESTA.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLI= LIA Nº373/21=PROC.20-9119=AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTA-
MENTO SANITARIO DA CIDADE DE GUARABIRA=IT: 7 MILHOES=AC:11.123M²=NE:10=L/ATV: 
MUNICIPIO:GUARABIRA-PB.Processo:2022-000259/TEC/LI-8310.

Fábio Grellet 
Agência Estado visita oFicial

Bolsonaro assina acordos na Hungria

O presidente Jair Bolso-
naro desembarcou, ontem, 
em Budapeste, capital da 
Hungria, para uma breve 
visita oficial. Ele chegou por 
volta das 9h20 (5h20 no ho-
rário de Brasília). Após o de-
sembarque no aeroporto, o 
presidente e sua comitiva se 
dirigiram ao Palácio Sándor 
para a primeira cerimônia 
oficial do dia.

Bolsonaro foi recebido 
pelo presidente do país, Já-
nos Áder, com honras mili-
tares e, em seguida, os dois 
se reuniram. Bolsonaro tam-
bém foi recebido pelo pri-

meiro-ministro Viktor Or-
bán.

Às 13h30 (9h30 , no horá-
rio de Brasília, Bolsonaro e 
Orbán participaram de uma 
cerimônia de Troca de Atos 
Internacionais e declaração 
à imprensa.

O ministro da Defesa do 
Brasil, Walter Braga Netto, e 
seu homólogo húngaro, Ti-
bor Benko, assinaram um 
memorando de entendimen-
to sobre cooperação no âm-
bito da defesa. Depois, Car-
los Alberto França, chanceler 
brasileiro, e Péter Szijjártó, 
ministro das Relações Exte-
riores e Comércio da Hun-
gria, assinaram dois memo-
randos. Um para a promoção 

de ações humanitárias e ou-
tro para a gestão de recur-
sos hídricos e saneamento 
das águas.

Após as assinaturas, Bol-
sonaro e Orbán fizeram 
uma declaração conjunta à 
imprensa. O presidente do 
Brasil disse que considera a 
Hungria um grande peque-
no irmão. “Pequeno se le-
varmos em conta as nossas 
diferenças nas respectivas 
extensões territoriais e gran-
de pelos valores que nós re-
presentamos, que podem ser 
resumidos em quatro pala-
vras: Deus, pátria, família e 
liberdade”. 

Bolsonaro disse ainda 
que a reunião foi útil devido 

à assinatura de alguns acor-
dos e protocolos de inten-
ções. Na sequência, o pre-
sidente brasileiro  almoçou 
com Orbán e seguiu para 
uma reunião com o presi-
dente da Assembleia Nacio-
nal húngara, László Köver.

Marieta Cazarré 
Agência Brasil

Foto:  Isac Nóbrega/PR

Após desembarcar no aeroporto de Budapeste, Bolsonaro e comitiva foram recebidos pelo presidente da Hungria, János 

““Reconhecemos 
o decreto de 
estado de 
calamidade 
pública do 
município 
e estamos 
fechando planos 
de trabalho para 
liberação de 
recursos para 
assistência 

Coronel Alexandre Lucas

Parceria
Foram assinados 

acordos sobre promoção 
de ações humanitárias 

e gestão de recursos 
hídricos e saneamento 
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OLHO
Antony Blinken 
reafirmou que 
espera que a 

Rússia escolha 
o caminho da 
diplomacia e 

que “prove” que 
o Ocidente está 

errado

O secretário de Esta-
do norte-americano, An-
tony Blinken, afirmou 
que não é possível ver o 
recuo das tropas da Rús-
sia na fronteira da Ucrâ-
nia. Segundo ele, ao con-
trário do que Moscou diz, 
o país deve atacar a Ucrâ-
nia nos próximos dias.

Durante reunião do 
Conselho de Seguran-
ça da Organização das 
Nações Unidas (ONU), 
Blinken afirmou que os 
Estados Unidos têm in-
formações de que a Rús-
sia atacará Kiev, capital 
ucraniana, e grupos es-
pecíficos ucranianos.

O secretário ain-
da destacou que enviou 
uma carta para o mi-
nistro de Relações Exte-
riores da Rússia, Sergey 
Lavrov, a fim de propor 
uma reunião presencial 
na próxima semana.

Blinken reafirmou 
que espera que a Rússia 
escolha o caminho da 
diplomacia e que “pro-
ve” que o Ocidente está 
errado.

“Se a Rússia está 
comprometida com a di-
plomacia, estamos dan-
do oportunidades para 
que demonstre isso”, dis-
se ele. 

Biden
O presidente dos Es-

tados Unidos, Joe Biden, 
afirmou ontem que “toda 
indicação é de que eles 
estão preparados para 
entrar na Ucrânia”, ao 
comentar a presença mi-
litar da Rússia na frontei-
ra do país vizinho.

 Ele considerou que 
o risco de uma amea-
ça russa é “muito alto”, 
durante breves declara-
ções a repórteres, antes 
de embarcar para Cle-
veland. 

Biden disse que há in-
dicações de que o pre-
sidente russo, Vladi-
mir Putin, pode lançar 
mão de uma “operação 
de bandeira falsa”. Além 
disso, disse que “não tem 
planos” neste momen-
to de falar por telefone 
com o presidente russo, 
Vladimir Putin.

Secretário de Estado americano, Antony Blinken, garante ter informações de que a Rússia atacará Kiev

EUA nega recuo de tropas russas
na Fronteira da UCrânia

Letícia Simionato 
Agência Estado

Em meio ao agrava-
mento das tensões na 
fronteira da Ucrânia, o 
governo da Rússia ex-
pulsou o vice-embai-
xador dos Estados Uni-
dos do país, informou 
o Departamento de Es-
tado nessa quinta-feira, 
17. Autoridades america-
nas chamaram o movi-
mento de um “passo de 
escalada” que pode limi-
tar as soluções diplomá-
ticas para a crise no Les-
te Europeu.

O número dois da 
diplomacia americana, 
Bart Gorman, estava na 
Rússia há menos de três 
anos em uma viagem di-
plomática que ainda não 
havia terminado, disse 
um funcionário do De-
partamento de Estado 
que falou ao jornal The 
New York Times sob 
condição de anonimato. 
O visto de Gorman para 
a Rússia ainda era válido 
e sua expulsão “não foi 
provocada”, disse.

O principal enviado 
americano à Rússia, o 
embaixador John J. Sul-
livan, permanece em 
Moscou e nesta quinta-
feira recebeu a resposta 
por escrito do governo 
russo às propostas de Joe 
Biden para aliviar as ten-
sões e melhorar a segu-
rança na Europa.

O Departamento de 
Estado está consideran-
do quais medidas toma-
rá em resposta, disse o 
funcionário, observan-
do que o vice-embaixa-

dor russo em Washing-
ton deixou seu cargo no 
mês passado, no que foi 
descrito como o final de 
sua rotação regular

Não ficou claro ainda 
qual justificativa Mos-
cou deu para a expul-
são, mas a mesma ocor-
re durante um impasse 
de meses sobre um acú-
mulo russo de mais de 
150.000 soldados perto 
de sua fronteira com a 
Ucrânia.

O número de diplo-
matas americanos e ou-
tros funcionários da Em-
baixada dos EUA em 
Moscou e consulados na 
Rússia é muito menor do 
que o das missões russas 
nos Estados Unidos, dis-
se o funcionário. O De-
partamento de Estado 
exigiu que a Rússia “pare 
com as expulsões infun-
dadas” de seus funcio-
nários diplomáticos.

“Pedimos à Rússia 
que encerre suas expul-
sões infundadas de di-
plomatas e funcionários 
dos EUA e trabalhe de 
forma produtiva para 
reconstruir nossas mis-
sões”, disse o porta-voz 
do Departamento de Es-
tado. 

Autoridades dos EUA 
alertaram que o risco de 
uma invasão russa con-
tinua alto e que a Rússia 
pode tentar fabricar um 
pretexto para um confli-
to, apesar de Moscou di-
zer que está afastando al-
gumas de suas tropas da 
fronteira.

tempestade Ylenia

Voos e trens são cancelados na Europa

Enquanto a tempestade 
Ylenia forçou o cancelamen-
to do tráfego ferroviário de 
longa distância em vários es-
tados na Alemanha, afetando 
igualmente o tráfego aéreo, 
no norte da Inglaterra milha-
res de casas ficaram sem ele-
tricidade e a Escócia cance-
lou todos os serviços de trem.

A companhia ferroviária 
alemã Deutsche Bahn (DB) 
informou ontem, em comu-
nicado, que na parte norte do 
país, especificamente na Bai-
xa Saxônia, Bremen, Ham-
burgo, Schleswig-Holstein, 
Mecklemburgo-Pomerânia 
Ocidental, Brandemburgo e 
Berlim, pelo menos os trens 
de longa distância não circu-
larão antes do meio-dia.

A companhia aérea Luf-
thansa cancelou preventiva-

mente 20 voos e recomenda 
aos passageiros que se infor-
mem sobre a situação no site 
da empresa.

Em vários estados, como 
Renânia do Norte-Vestfália, 
Baixa Saxônia, Baviera, Ber-
lim e Bremen, os alunos pode-
rão ficar em casa hoje devido 
aos fortes ventos do furacão.

Bombeiros e polícia relata-
ram diversas ocorrências, em-
bora nenhum dano maior te-
nha sido registrado.

O serviço meteorológi-
co alemão (DWD) informou 
que estão previstos ventos 
com força de furacão, entre 
75 e 100 quilômetros por hora 
(km/h), que podem chegar a 
120km/h, especialmente na 
metade nordeste do país.

Espera-se que o vento di-
minua ao final do dia e, pro-
gressivamente, nas primeiras 
horas desta sexta-feira.

A Ylenia dará lugar à tem-

pestade Zeynen, procedente 
das Ilhas Britânicas, e serão 
esperados, nesta sexta-feira à 
tarde, novos ventos com força 
de furacão que permanecerão 
até sábado, especialmente no 
norte e centro do país.

Na Inglaterra, o serviço de 
meteorologia anunciou que 
após a passagem da tempes-
tade Dudley, que afetou o nor-
te do país e da Escócia, outra 
tempestade, denominada Eu-
nice, atingirá todo o território 
britânico durante esta sexta-
feira, com ventos com força 
de furacão.

O mesmo serviço alertou 
para a queda de árvores e pos-
síveis inundações em algu-
mas áreas do norte da Ingla-
terra e da Escócia.

Após a suspensão dos 
trens na Escócia, o serviço 
ferroviário informou que ha-
verá atrasos durante o dia de 
hoje, porque muitas linhas es-

cocesas continuam suspen-
sas devido à queda de cabos 
elétricos.

Os serviços meteorológi-
cos avisaram ainda que os 
ventos da tempestade Euni-
ce podem causar danos ma-
teriais nas habitações, bem 
como perturbações nos servi-
ços de ônibus, balsas e aviões, 
mas também cortes de ener-
gia em diversas áreas do país.

pandemia da Covid

OMS defende redução de quarentena

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) afirmou  ontem-
que os países que estão com 
números altos de casos de Co-
vid-19 podem encurtar a dura-
ção recomendada da quaren-
tena de 14 dias em algumas 
situações. 

A agência da ONU disse 
que suas novas orientações po-
dem ser úteis em lugares onde 
os serviços essenciais estão sob 
pressão. Por exemplo: o perío-

do de quarentena pode ser re-
duzido para 10 dias sem testes, 
e para 7 dias com teste negati-
vo - caso a pessoa não desenvol-
va quaisquer sintomas, esclare-
ceu a OMS. Onde os testes para 
encurtar a quarentena não são 
possíveis, a ausência de sinto-
mas pode ser utilizada como 
uma alternativa para a testa-
gem, disse a agência em suas 
orientações provisórias. 

A OMS também disse que 
os países podem considerar o 
relaxamento das medidas de 
rastreamento de contato em si-

tuações semelhantes. 
Para contatos de pessoas in-

fectadas com a Covid-19, aque-
les que estão em maior risco de 
infecção, tais como profissio-
nais de saúde, devem ser prio-
rizados, assim como as pessoas 
com maiores riscos, seja com 
comorbidades ou não vacina-
dos. Alguns países, como Esta-
dos Unidos, Alemanha e Suí-
ça, encurtaram os períodos de 
quarentena para lidar com uma 
onda de infecções pelo corona-
vírus impulsionada pela va-
riante Ômicron.

Agência Brasil

Fatos
Bombeiros e polícia 
relataram diversas 

ocorrências, embora 
nenhum dano maior 
tenha sido registrado

Agência Brasil

Orientação
A ONU disse 

que suas novas 
orientações podem 

ser úteis em lugares 
onde os serviços 
essenciais estão 

 sob pressão

Antony Blinken revelou ter enviado uma carta ao ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, propondo uma reunião presencial 

Foto: Departamento de Estado americano

Embaixador é expulso
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Com a chegada da pandemia de 
Covid-19, muitos aspectos e dinâmicas 
da sociedade foram modificados 

devido à quarentena e às medidas de 
distanciamento. Entre todas as mudanças 
ocorridas no último ano e meio, as maiores 
foram protagonizadas pelas empresas, 
que tiveram não apenas que se adaptar ao 
home office, como também se reinventar 
para conseguir sobreviver em meio à 
crise sanitária; e pelos consumidores, que 
passaram a consumir de formas diferentes 
o que estavam acostumados, utilizando o 
comércio eletrônico em uma intensidade 
muito maior do que antes.

Dentro desse cenário, tornou-se 
imprescindível para as companhias investirem 
em diferentes estratégias com o objetivo de 
chamarem a atenção das pessoas e fazer com 
que elas optassem por realizar suas compras 
em suas plataformas e não nos concorrentes, 
que no mundo virtual estão a poucos cliques 
de distância oferecendo serviços semelhantes 
e até mais completos a todo momento.

Uma das táticas adotadas pelas marcas 
foi o desenvolvimento de ações voltadas para 
a experiência do cliente, que atualmente se 
tornou o principal fator para conquistá-los 
e fidelizá-los. O fato é que as organizações 
que se dedicam a criar produtos inovadores, 
capazes de resolver os problemas dos 
usuários, reduzir atritos e curar suas dores, 
acabam criando mais engajamento com o 
público.

Porém, só isso não é suficiente para retê-
los nos sites e aplicativos, e o que percebemos 
nos últimos tempos é que o grau de atenção 
deles tem diminuído, fazendo com que 
estejam mais propensos a abandonar as 
plataformas e partir para outras alternativas 
que retenham o seu foco.

Com isso em mente, as instituições 
passaram a procurar por diferentes atividades 
e processos que potencializassem as 
chances de envolvimento, visando melhorar 
e aumentar o interesse do público com as 
marcas, e a aplicação das estratégias de 
gamificação foi uma das mais utilizadas 

e que geraram 
resultados positivos.

Ao trazer 
elementos de jogos, 
como recompensas, 
rankings, feedbacks 
rápidos e design 
criativos para 
o universo do 
marketing, é possível 
criar experiências on-
line diferenciadas, 
divertidas, leves e 
interativas para os 
usuários, chamando 
sua atenção e 
fazendo com que se 

conectem mais profundamente com aquele 
produto ou companhia.

Seja por meio de promoções ou outros 
tipos de brincadeiras, essa aplicação da 
ludificação acaba por desenvolver uma 
ligação emocional com os clientes, o que 
agiliza as suas jornadas de fidelização e 
cria uma relação de lealdade. E, de acordo 
com um estudo realizado pela empresa de 
consultoria GS Ciência do Consumo, um 
consumidor fidelizado e engajado compra 
muito mais.

Pensar em diferentes possibilidades para 
melhorar os negócios e ter coragem de aplicá-
las não é uma tarefa fácil, mas é essencial 
que as marcas possam continuar evoluindo, 
estando a par das necessidades do público, 
que tem se transformado de forma veloz e 
aprimorando produtos e soluções.

*Excepcionalmente nesta sexta-feira 
não teremos a coluna de Fabrício Feitosa.

Mais um ano sem carna-
val de rua em decorrência da 
pandemia de Covid-19 e o re-
flexo da suspensão dos feste-
jos é sentido também na eco-
nomia. Sem as festas públicas 
no período, a tendência é de 
que as vendas no comércio de 
itens carnavalescos, como fan-
tasias, máscaras e confetes, se-
jam menores que os períodos 
pré-pandêmicos. Porém, mes-
mo assim, a expectativa é de 
que, em 2022, as vendas sejam 
melhores que no ano passado.

Francisco Alves, proprietá-
rio da loja Alves Miudezas, no 
Centro de João Pessoa, explica 
que não há dúvidas de que o 
comércio segue em busca de 
recuperação, principalmente 
se comparado ao faturamen-
to antes de 2020. Entretanto, 
para este ano, o balanço dos 
primeiros dias de fevereiro é 
de melhora nas vendas em re-
lação a 2021.

“Não estamos vendendo 
tão bem quanto antes dessa 
pandemia, mas esse ano está 
melhor. Tivemos um aumento 
de 20% no volume de vendas 
em relação ao ano passado”, 
avaliou. Ainda de acordo com 
o comerciante, o que os clien-
tes buscam na loja são itens 
de decoração e fantasias para 
um carnaval caseiro. “Isso tem 
ajudado muito a gente em ter-
mos de vendas e eu acredito 
que, principalmente na sema-
na que vem, o movimento vai 
melhorar”, diz, otimista, o co-
merciante. 

O professor Almir Fran-
cisco, de 27 anos, era um dos 
clientes ontem na loja para 
comprar produtos carnava-
lescos. Ele faz aniversário no 
dia 27 de fevereiro e resolveu 
preparar uma celebração para 
as duas datas. “Todo ano eu 
sempre faço assim, eu gosto 
bastante de carnaval. Estou 
procurando itens para orna-
mentar a festa e já avisei que só 
vai entrar lá em casa quem es-

REAÇÃO
Presença dos 
clientes nos 

estabelecimentos 
tem melhorado nas 

últimas semanas 

“Tornou-se 
imprescindível 
às companhias 
investirem 
em diferentes 
estratégias

Samir Iásbeck 

Opinião
Samir Iásbeck 

CEO e Fundador do Qranio | Colaboração

Lojas apostam em itens de decoração e fantasias para os festejos caseiros

Comércio de JP espera mais  
vendas, mesmo sem festas

carnaval

A gamificação como ferramenta 
para fortalecer a relação de 
lealdade com os consumidores 

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com
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Setor segue 
em busca de 
recuperação 
dos resultados 
que eram 
registrados 
antes da 
pandemia de 
Covid-19

em pernambuco

Sudene se reúne com empresários
Um encontro entre a Supe-

rintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste (Sudene), 
com o general Araújo Lima, e 
representantes de Pernambu-
co, no último dia 15, em Recife, 
teve intuito de promover a ar-
ticulação em todos os estados 
da área de atuação da Sudene. 
Ao apresentar os instrumen-
tos de ação, o superintendente 
falou da importância de estar 
em sintonia com o empresaria-
do, evitando os desencontros e 
fortalecendo os laços.

“O encontro teve o obje-
tivo, também, de identificar 
os projetos dos participantes, 
sanar dúvidas sobre as ferra-
mentas de apoio da Sudene, 
incentivar as ações empresa-
riais no Estado e mostrar ao 
Brasil a força do povo do Nor-
deste”, disse o general.

Os empresários tiveram 

a oportunidade de conhecer 
melhor a forma de atuação 
da Sudene, suas perspectivas 
e bases legais, a exemplo da 
Constituição Federal, Plano 
Regional de Desenvolvimento 
do Nordeste (PRDNE), elabo-
rado pela Autarquia, e a Polí-
tica Nacional de Desenvolvi-
mento Regional, do Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal (MDR). Na ocasião, Araú-
jo Lima informou que o PRD-
NE “apresenta uma agenda de 
desenvolvimento para os pró-
ximos 12 anos, possui vigên-
cia de quatro anos e será revi-
sado anualmente, tramitando 
juntamente com o Plano Plu-
rianual do Governo Federal 
(2020-2023)”.

O plano conta com seis ei-
xos e prevê ações que buscam 
alcançar a universalização dos 
serviços de água e esgoto na 

região; dar densidade econô-
mica a uma estrutura produ-
tiva sustentável, de modo a 
aproveitar a sua biodiversida-
de, especialmente a do bioma 
caatinga; e consolidar ativida-
des produtivas relevantes “ao 
tecido econômico regional”. 

Estratégias
Para alcançar os objetivos, 

a Sudene propõe estratégias 
de interiorização, aproxima-
ção, acompanhamento e con-
trole e integração de ações e 
conta com o MDR, o Banco 
do Nordeste e empresários. 
Também oferece financiamen-
to do Fundo de Desenvolvi-
mento do Nordeste (FDNE), 
que apoia grandes projetos 
de infraestrutura na região e 
pode financiar até 80% do in-
vestimento total do empreen-
dimento. Entre 2012 e 2020, 

foram registradas 41 contra-
tações de projetos, no volu-
me de R$ 12,9 bilhões, geran-
do uma alavancagem de R$ 
22,30 bilhões. 

Há ainda o Fundo Consti-
tucional de Financiamento do 
Nordeste (FNE), destinado a 
produtores e empresas, pes-
soas físicas e jurídicas, além 
das cooperativas de produção, 
que desenvolvam atividades 
produtivas nos setores agro-
pecuário, mineral, industrial, 
agroindustrial, de empreendi-
mentos comerciais e de servi-
ços na área da Sudene. 

O FDNE e o FNE ofere-
cem linhas de crédito faci-
litado para atração de em-
preendimentos que possam 
dinamizar as atividades eco-
nômicas locais, contribuin-
do com a geração de empre-
go e renda.

Lojistas organizaram prateleiras com os produtos mais buscados pelos clientes no período carnavalesco

tiver de fantasia”, brinca.
No caso da empresária 

Maria Eunice Interaminense, 
de 72 anos, a busca por produ-
tos que remetem aos festejos é 
para ornamentar seu restau-
rante, na Praia de Coqueiri-
nho. “Estou procurando por 
máscaras, cordões para dar 
aos clientes, itens para orna-
mentar o restaurante, só para 
não passar em branco, porque 
a gente não pode deixar o Car-
naval morrer, mesmo com a 
pandemia”, explicou.

Se tem lojas faturando em 
cima do Carnaval caseiro, ou-
tras ainda estão vendendo 
produtos para o retorno às au-
las escolares. A gerente da loja 
Atacadão dos Presentes, loca-
lizada no Centro de João Pes-
soa, Maricélia Félix, relatou 
que a busca por itens de pape-
laria ainda está em alta no es-
tabelecimento. De acordo com 
a comerciária, o planejamento 
da frente de loja só deve mu-
dar na próxima semana para 
a temática carnavalesca.

“Ainda estamos com mo-
vimento para venda de pape-
laria. Ainda temos, também, 
muita venda de itens para o 
verão. Acreditamos que na 
semana que vem as vendas 
relacionadas ao Carnaval de-
vem dar uma aquecida. Ano 
passado, mesmo com a pan-
demia, muita gente comprou 
itens de carnaval para brincar 
em casa”, lembrou. Os produ-
tos que mais vendem no pe-
ríodo, segundo a gerente, são 
a espuminha, confete e spray.

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 0,76%

R$ 5,167
-1,35%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

0,53%

R$ 5,871

Libra  Esterlina

0,98%

R$ 7,037
 

Ibovespa
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Selic
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10,75%
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O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse aos co-
legas do G20 que o governo 
tem o objetivo de transfor-
mar o Brasil em uma eco-
nomia de consumo massivo 
“aberta, sustentável e inclu-
siva”. Ele enviou uma men-
sagem em vídeo para ser 
exibida na reunião de mi-
nistros de Finanças do gru-
po dos 20 países mais ricos, 
que ocorre em Jacarta, na In-
donésia. O vídeo foi divul-
gado ontem pela assessoria 
do Ministério da Economia.

Guedes tentou passar 
uma mensagem positiva da 
economia brasileira, mas re-
conheceu que a “democra-
cia brasileira é barulhenta”.

Entre outros dados, ele 
reforçou que a taxa de de-
semprego no pais é mais 
baixa do que no início da 
pandemia e está caindo 
“consistentemente”.

“Mantivemos nosso foco 
na sustentabilidade fiscal e 
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reformas estruturais. O Bra-
sil continuará surpreenden-
do positivamente. Previsões 
pessimistas têm se provado 
equivocadas”, completou o 
ministro da Economia.

Na frente do meio am-
biente, Guedes reiterou 
compromisso com brasilei-
ro com os entendimentos do 
Acordo de Paris e da COP-
26. “Nosso objetivo é trans-
formar Brasil em economia 
de consumo massivo aber-
ta, sustentável e inclusiva”, 
completou.

“[Mudança] teve 
por justificativa 
proporcionar 
mais 
segurança às 
trabalhadoras"

Paula Belmonte

ÍNDICES
Ministro afirmou 

que o Brasil 
continuará 

surpreendendo 
positivamente
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Ministro mandou vídeo para reunião do grupo no qual afirma querer estimular o consumo massivo no Brasil

Guedes: país quer economia ‘aberta’
mensagem ao g20

Combustíveis

PL tira R$ 32 bi dos entes 
federados, avalia Fenafisco

A Federação Nacional 
do Fisco Estadual e Distri-
tal (Fenafisco) criticou os 
termos atuais do Projeto de 
Lei Complementar (PLP) 
11/2020, em discussão no 
Senado e que trata do preço 
dos combustíveis. A entida-
de afirma que, se aprovado 
do jeito que está, o texto re-
tiraria R$ 32 bilhões dos en-
tes federados (União, Esta-
dos e municípios).

Na quarta-feira (16), o 
Senado decidiu adiar a vo-
tação de dois projetos rela-
cionados ao preço dos com-
bustíveis, que estavam na 
pauta do plenário, para a 
semana que vem.

“O adiamento da vota-
ção do texto é positivo para 
que se possa construir uma 
solução efetiva e sem pena-
lização aos Estados, o que 

não é possível com a reda-
ção atual”, disse a Federa-
ção em nota.

De acordo com a Fe-
nafisco, a instituição de 
uma alíquota monofásica 
do ICMS dos combustíveis, 
além de afetar a arrecada-
ção de Estados e municí-
pios, não resolve o preço 
elevado dos combustíveis.

Para a entidade, o go-
verno deve ter coragem 
para enfrentar a verdadeira 
e principal causa da esca-
lada descontrolada de pre-
ços dos combustíveis, que 
para a Fenafisco é a políti-
ca de paridade internacio-
nal adotada há cinco anos 
pela Petrobrás. “Vale lem-
brar que a alteração da po-
lítica de preços cabe à di-
retoria e ao Conselho de 
Administração da empre-
sa, ambos compostos por 
agentes indicados pela Pre-
sidência da República”, res-
saltou.

Lorena Rodrigues 
Agência Estado

Denise Luna 
Agência Estado

DeCisÃo Do CongResso

Grávidas vacinadas voltam ao trabalho
    

Aprovado na últ ima 
quarta-feira (16) pela Câma-
ra dos Deputados o projeto 
de lei (PL 2.058/2021) que de-
termina a volta das gestantes 
ao trabalho presencial após a 
vacinação contra o coronaví-
rus foi para sanção presiden-
cial. Segundo o texto, o afas-
tamento é garantido apenas 
para as gestantes que ainda 
não concluíram o esquema 
vacinal. 

Os deputados rejeitaram 
uma emenda aprovada em 
dezembro pelo Plenário do 
Senado. A mudança sugerida 
pela senadora Zenaide Maia 
(Pros-RN) — e acatada pelo 
relator da matéria, senador 
Luis Carlos Heinze (PP-RS) 
— impedia o retorno ao tra-
balho presencial de gestan-
tes com comorbidades.

Outro dispositivo aprova-
do pelo Senado previa restri-
ções para a volta de lactantes 
ao trabalho presencial. Esse 
ponto do texto, também re-
jeitado pela Câmara, condi-
cionava o retorno das mu-
lheres a critérios e condições 
definidos pelo Ministério do 

Trabalho e Previdência, após 
a manifestação do Conselho 
Nacional de Saúde.

A relatora da emenda na 
Câmara, deputada Paula Bel-
monte (Cidadania-DF), re-
conhece que a mudança su-
gerida pelo Senado “teve 
por justificativa proporcio-
nar mais segurança às tra-
balhadoras”. “Acontece que 
o projeto encaminhado ori-
ginariamente pela Câmara 
já atendia de forma suficien-
te às necessidades, sobretu-
do quanto ao ônus indevi-
damente imposto ao setor 
produtivo”, ponderou.

O que diz o projeto
O PL 2.058/2021, do depu-

tado Tiago Dimas (Solidarie-
dade-TO), muda a Lei 14.151, 
de 2021. A norma garantiu o 
afastamento da gestante do 
trabalho presencial com re-
muneração integral durante 
a emergência de saúde públi-
ca provocada pelo coronaví-
rus. De acordo com o projeto, 
a empregada grávida dever 
retornar à atividade presen-
cial nas seguintes hipóteses:

• encerramento do esta-
do de emergência;

• após a vacinação, a par-
tir do dia em que o Ministé-
rio da Saúde considerar com-
pleta a imunização;

• se ela se recusar a se va-
cinar contra o novo coronaví-
rus, com termo de responsa-
bilidade; ou

• se houver aborto es-
pontâneo com recebimen-
to do salário-maternidade 
nas duas semanas de afasta-
mento garantidas pela Con-
solidação das Leis do Traba-
lho (CLT).

Responsabilidade
O texto considera que a 

opção por não se vacinar é 
uma “expressão do direito 
fundamental da liberdade 
de autodeterminação indi-
vidual”. Segundo o projeto, 
se decidir não se imunizar, 
a gestante deve assinar um 
termo de responsabilidade 
e livre consentimento para o 
exercício do trabalho presen-
cial. A emenda do Senado re-
jeitada pela Câmara acabava 
com a possibilidade de assi-
natura do termo de respon-
sabilidade.

Segundo o PL 2.058/2021, 
caso as atividades presen-
ciais da trabalhadora não 

possam ser exercidas por 
meio de teletrabalho, mes-
mo com a alteração de suas 
funções e respeitadas suas 
competências e condições 
pessoais, a situação deve ser 
considerada como gravidez 
de risco até a gestante com-
pletar a imunização. Só en-
tão, ela pode retornar ao tra-
balho presencial.

Durante o período, ela 
deve receber o salário-ma-
ternidade desde o início do 
afastamento até 120 dias 
após o parto. Se a empresa 
fizer parte do programa Em-
presa Cidadã de extensão da 
licença, o benefício se esten-
de por 180 dias.

n  
Caso decida 
não se 
imunizar, a 
gestante deve 
assinar um 
termo para 
retonar ao  
do trabalho 
presencial

Agência Senado 

CUSTO
Para as pessoas 

jurídicas, as cartas 
de crédito variam 
entre R$ 25 mil e 

R$ 125 mil

empResas e ResiDênCias

Consórcio é opção para energia solar

Com as tarifas de luz ele-
vadas e o crescente risco de 
escassez da oferta de energia, 
pessoas e empresas têm cada 
vez mais voltado seus olhos 
para as fontes renováveis, es-
pecialmente após a aprova-
ção no novo marco legal do 
setor no Brasil. Porém, ape-
sar de vantajosa do ponto de 
vista ambiental e econômico, 
a opção pela energia solar de-
manda certo investimento em 
equipamentos e instalação, e 
nem todos contam com esses 
recursos em mãos. 

Isso não significa, contu-
do, que o plano deve ser aban-
donado. Quem deseja migrar 
para um modelo mais susten-
tável e barato de energia têm 
algumas opções para viabi-
lizar esse sonho, e uma das 
mais vantajosas é o consórcio.

Segundo dados da Aneel 
(Agência Nacional de Energia 
Elétrica), o volume de eletrici-
dade produzido pela popula-
ção cresceu 316% nos últimos 
dois anos, e hoje representa 
cerca de 5% de toda a capa-
cidade do país. Para Richard 
Pereira, Head de Consórcios 
do Grupo PetraGold, o mo-
delo de consórcio se encai-
xa nesse tipo de investimen-
to, pois o interessado não está 
pressionado pela urgência.

“Enquanto no caso de um 
imóvel, a pessoa muitas ve-
zes tem pressa, pois encon-
trou uma condição muito boa 
e vai perdê-la se não fechar 
negócio na hora, com ener-
gia ocorre justamente o con-
trário. Não se monta um pro-
jeto desses com imediatismo. 
Quem busca essa alternati-
va já é alguém que se planeja 
para ter um retorno financei-
ro dentro de alguns anos na 

conta de luz”, explica.
Na prática, quem não tem 

todos os recursos para bancar 
os equipamentos e a instala-
ção das placas solares, geral-
mente opta pelo financiamen-
to, que permite viabilizar o 
projeto com maior agilidade. 
Contudo, os valores acabam 
ficando 250% mais elevados 
do que uma compra à vis-
ta, enquanto no caso do con-
sórcio a alta seria de aproxi-
madamente 20%, referente à 

taxa de administração e ou-
tros custos.

O consórcio sustentável 
inclui toda a estrutura neces-
sária para uma empresa ou 
residência migrar para a ener-
gia solar, permitindo custear 
desde os equipamentos até 
sua instalação e mão de obra. 
No caso de pessoas jurídicas, 
as cartas de crédito variam de 
R$ 25 mil a R$ 125 mil. O pra-
zo para pagamento vai até 50 
meses, e é necessário dar um 
bem móvel como garantia.

Também é possível recor-
rer ao consórcio apenas para 
a aquisição dos equipamentos 
e fazer a instalação por conta 
própria. Já no caso de pessoas 
físicas, os valores são inferio-
res, entre R$ 10 e R$ 20 mil, 
pois os projetos residenciais 
tendem a apresentar uma es-
cala menor do que os empre-
sariais. O prazo para pagar 
chega até 30 meses.

iRReguLaRiDaDe

Sites no país tentam atrair  
recursos de investidores

A Superintendência de 
Relações com o Mercado 
e Intermediários (SMI) da 
Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) alertou 
ontem sobre as atuações 
irregulares de quatro dife-
rentes páginas na internet 
que buscam captar recur-
sos de investidores no Bra-
sil para aplicações em valo-
res mobiliários

De acordo com a autar-
quia, os sites identificados 
com as irregularidades são: 
fervoption.com, xbinaryop-
tions.com, hmarkets.com e 
marceloferreirafx.com. Es-
sas páginas na internet se-
riam mantidas por diferen-
tes pessoas e empresas.

A autarquia alertou que 
há indícios de que a empre-

sa Hantec Capital Group 
Holdings Limited seria res-
ponsável pelo site hmar-
kets.com. 

Por meio de parcerias 
com pessoas atuantes no 
Brasil, ela buscava captar 
recursos de investidores re-
sidentes no país para reali-
zar aplicações em valores 
mobiliários.

Bruno Villas Bôas 
Agência Estado

ALERTA
Comissão de 

Valores Mobiliários 
avisou sobre a 

atuação irregular  
das empresas

Foto: Freepik

Agência Estado 
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A partir de fevereiro, 
os 52 municípios que fa-
zem parte da área de atua-
ção da Superintendência 
de Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene) rece-
berão capacitações para 
aprimorar seu planeja-
mento urbano e promover 
o desenvolvimento sus-
tentável. A ação é fruto da 
parceria entre o Programa 
das Nações Unidas para 
Assentamentos Huma-
nos (ONU-Habitat), o Pro-
grama das Nações Unidas 
para o Desenvolvimen-
to (PNUD) e a Sudene e 
abrange a Rede de Cida-
des-Polo (G52) - um gru-
po de municípios com pa-
pel de influência em suas 
regiões intermediárias se-
gundo critérios do Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Na Paraíba, cinco ci-
dades integram o proje-
to: João Pessoa, Campina 
Grande, Patos, Sousa e Ca-
jazeiras.

Nos dias 21 e 22 de fe-
vereiro, o projeto realiza 
seu primeiro evento. A 
oficina “G52: Cidades-Po-
lo ampliando os marcos 
do desenvolvimento re-
gional” terá o lançamento 
do projeto de implemen-
tação da estratégia territo-
rial do Plano Regional de 
Desenvolvimento do Nor-
deste (PRDNE), por meio 
da criação de um espa-
ço de intercâmbio e coo-
peração com prefeituras 
e especialistas sobre go-
vernança compartilhada, 
cooperação intermunici-
pal e gestão em rede. 

O evento será realiza-
do de forma on-line, via 
Microsoft Teams, às 10h 
dos dias 21 e 22. A pro-
gramação inclui uma 
apresentação do projeto, 
oficinas temáticas sobre 
inovação e sustentabili-
dade financeira e a cole-
ta de considerações sobre 
o trabalho em rede a ser 
desenvolvido. O evento 
é voltado para prefeitos, 
gestores, servidores, re-
presentantes da socieda-
de civil, do setor privado 

e academia. As inscrições 
podem ser realizadas nes-
te link.  

“Esse evento é impor-
tante para sensibilizar os 
municípios sobre os bene-
fícios de atuação em con-
junto para fortalecer as 
políticas públicas. Que-
remos criar uma sinergia 
para alcançar objetivos 
estratégicos relacionados 
às agendas globais de de-
senvolvimento sustentá-
vel”, ressalta a coordena-
dora do programa pelo 
ONU-Habitat Brasil, Lu-
ciana Tuszel. 

O coordenador-geral 
de Cooperação e Articu-
lação de Políticas da Su-
dene, Renato Vaz, destaca 
que o projeto nasce com o 
objetivo de fortalecer a ca-
pacidade dos municípios 
de desenvolver soluções 
para seus desafios de for-
ma inovadora e compar-
tilhada.

“Queremos aproveitar 
o potencial que o trabalho 
de várias instituições ar-
ticuladas em rede ofere-
ce: aprendizado mais rá-
pido, compartilhamento 
de melhores práticas, so-
luções inovadoras, ganho 
de capacidade institucio-
nal e ganhos de escala na 
implementação de solu-
ções”, exemplifica.
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O Hospital Universitá-
rio Júlio Bandeira de Mello 
(HUJB), localizado em Ca-
jazeiras, está realizando ca-
pacitações gratuitas de for-
ma virtual, contando com a 
participação de profissionais 
pediatras da unidade hospi-
talar.

Entre os temas que foram 
abordados nas últimas sema-
nas estão:

Infecção urinária: como 
diagnosticar e tratar na Aten-
ção Primária? Quando refe-
renciar?, com a médica Suel-
len Menezes, no dia 25 de 
janeiro;

Amigdalite: Como diag-
nosticar e tratar na Atenção 
Primária? Quando referen-
ciar?, com a médica Thaise 
Brasileiro, no dia 1º de feve-
reiro;

Diarreia aguda: Como 
diagnosticar e tratar na Aten-
ção Primária? Quando refe-
renciar?, com a médica Suel-

len Menezes, no dia 8 de 
fevereiro. A próxima capaci-
tação, intitulada Pneumonia: 
Como diagnosticar e tratar na 
Atenção Primária? Quando 
referenciar?, ocorrerá no dia 
22 de fevereiro, às 17h, com a 
médica Thaise Brasileiro.

As webcapacitações ocor-
rem no ambiente virtual do 
Microsoft Teams, através do 
endereço eletrônico http://
bit.ly/hujbtelessaude. Já o tu-
torial com instruções para 
acesso está disponível em ht-
tps://bit.ly/tutorialtelessau-
dehujb, tendo direito à cer-
tificação.

O HUJB pertence à Uni-
versidade Federal de Campi-
na Grande (UFCG) e é vincu-
lado à Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Eb-
serh/MEC).

Mais informações podem 
ser obtidas pelo número (83) 
3532.4762 (Gerência de Ensi-
no e Pesquisa).

Oficina G52 será nos dias 21 e 22 e incluiu João Pessoa, Campina Grande, Patos, Sousa e Cajazeiras no PRDNE

PB tem cinco cidades contempladas 
programa oNU-haBITaT

Firmada em outubro, a 
parceria tem como objetivo 
contribuir com a implemen-
tação do Plano Regional de 
Desenvolvimento do Nor-
deste (PRDNE). Para isso, a 
iniciativa promove políticas 
amparadas em modelos de 
governança compartilhada, 
e estimula as capacidades 
institucionais dos municí-
pios em temas como plane-
jamento regional, financia-
mento e desenvolvimento 
de projetos, governo digital 
e cidades inteligentes cen-
tradas nas pessoas.

A parceria também pro-
moverá estratégias de co-
municação e advocacy para 
posicionar a rede de muni-
cípios como referência re-
gional para informação, di-
fusão e implementação de 
iniciativas relacionadas ao 
desenvolvimento urbano 
sustentável. 

Para a assessora de Coo-
peração Descentralizada do 
PNUD no Brasil, Ieva La-
zareviciute, o fortalecimen-
to das capacidades das 52 

cidades-polo indutoras do 
desenvolvimento na região 
Nordeste vai possibilitar 
uma intensa troca de ex-
periências entre estas cida-
des, além de sua interação 
com outras organizações 
no Brasil e no exterior.  “Isso 
vai permitir o aprendizado 
coletivo e o contato com no-
vos recursos financeiros e 
de conhecimento até então 
pouco acessados. Esta rede 
será, sem dúvida, uma ex-
periência de grande reper-
cussão para a implementa-
ção da Agenda 2030 e dos 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) 
a partir das cidades”, com-
plementa.

“Convidamos todas as 
prefeituras a se engajarem 
neste projeto como prota-
gonistas e líderes do desen-
volvimento regional. Esta-
mos muito ansiosos pelas 
próximas etapas do projeto 
e com altas expectativas nos 
resultados a serem colhidos 
para toda região”, acrescen-
ta Vaz. 

Iniciativa compartilhada

n 

A programação 
inclui uma 
apresentação do 
projeto, oficinas 
temáticas sobre 
inovação e 
sustentabilidade 
financeira e 
a coleta de 
considerações 
sobre o trabalho 
em rede a ser 
desenvolvido

meIo amBIeNTe

Relatório da ONU aponta ameaças 

O Relatório Fronteiras 
2022, do Programa das Na-
ções Unidas para o Meio Am-
biente (Pnuma), aponta ris-
cos e temas de preocupação 
relacionados ao meio am-
biente e desequilíbrios am-
bientais globais com possí-
veis impactos negativos para 
a humanidade.

O documento identificou 
a ampliação da poluição so-
nora nos centros urbanos, 
com potenciais problemas 
para o bem-estar e a saúde 
pública. Esse fenômeno pode 
resultar em doenças cardía-
cas, diabetes, de audição e 
distúrbios mentais.

Segundo o estudo, a polui-
ção sonora ocasionou 12 mil 
mortes prematuras na União 
Europeia. Entre os grupos 
populacionais mais atingi-
dos estão segmentos vulne-
ráveis que moram próximos 
a estradas e rodovias, jovens 
e idosos. Esse problema tam-
bém pode afetar animais, al-
terando as comunicações en-
tre espécies.

Os autores recomendam 
que gestores, urbanistas e ar-
quitetos promovam projetos 
que dificultem a circulação 
da poluição sonora, valori-
zem sons naturais, privile-

giem formas alternativas de 
transporte e promovam es-
paços verdes nas localidades. 
A pandemia trouxe um novo 
incentivo à vivência em espa-
ços abertos e a redução de ba-
rulho do tráfego, o que pode 
ser aproveitado, diz o docu-
mento.

Incêndios
Conforme a pesquisa, 

os incêndios tendem a cres-
cer no mundo. Entre 2002 e 
2016, uma área do tamanho 
da União Europeia foi quei-
mada, cerca de 4,2 milhões 
de quilômetros quadrados. 
Esse cenário tende a piorar e 
atingir novos locais para além 
de savanas e florestas mis-
tas. Nos últimos anos, ganha-
ram visibilidade grandes in-
cêndios nos Estados Unidos, 
Austrália e Grécia.

Essa situação está relacio-
nada às mudanças climáti-
cas, que geram temperaturas 
maiores e estações mais se-
cas. Os autores listaram entre 
as causas dessa piora, fenô-
menos humanos, como des-
florestamento, expansão ur-
bana e exploração comercial 
de madeira. Essas práticas 
foram destacadas em locais 
como América Latina. Em 

2019, mais de seis milhões de 
hectares foram queimados 
em áreas da Bolívia, Brasil, 
Colômbia, Peru e Paraguai.

“Com efeitos conjuntos de 
um clima mais quente que es-
tende as estações de fogo e po-
dem gerar mais eventos natu-
rais e da mudança no uso da 
terra que introduz mais com-
bustíveis e riscos de ignição 
desses eventos, e de mais co-
munidades na interface entre 
terras selvagens e áreas urba-
nas, desafios importantes es-
tão postos”, alerta o relatório.

Entre os prejuízos causa-
dos pelos incêndios estão a 
perda de vidas, a evacuação 
de populações de suas casas 
e poluição dos ares em áreas 
para além do local dos incên-
dios, além de prejuízos à bio-
diversidade.

Mudanças climáticas
O relatório do Pnuma in-

dica que as mudanças climá-
ticas estão impactando dire-
tamente os ciclos de vida de 
plantas e animais, levando 
estas a reagir a alterações em 
condições ambientais. Even-
tuais mudanças afetam, por 
exemplo, quando plantas 
crescem, geram flores e fru-
tos, obtêm a polinização e en-

caminham os procedimentos 
de seu ciclo de vida.

A preocupação, alertam os 
autores do estudo, é que nem 
sempre as espécies se adap-
tam da mesma forma e no 
mesmo ritmo, o que pode am-
pliar os desequilíbrios. Deter-
minadas espécies de plantas 
podem mudar seu ciclo, en-
trando em desajuste com ani-
mais herbívoros, dificultan-
do as formas de alimentação 
destes.

Essas mudanças também 
podem trazer consequências 
para a produção de alimen-
tos e para a captura e proces-
samento de animais com fins 
alimentares.

por meIo de Telessaúde

HUJB faz capacitações em pediatria

Documento identi-
ficou a ampliação 
da poluição sonora 
nos centros urba-
nos, com potenciais 
problemas para o 
bem-estar e a saúde 
pública

Foto: Diogo Moreira/Ascom SP

“(... ) Clima 
mais quente 
que estende 
as estações de 
fogo e podem 
gerar mais 
eventos (...)”

Relatório

Telessaúde
 A Telessaúde consiste em 

uma iniciativa de prestação 
de serviços de saúde à distân-
cia, realizado com o auxílio 
das tecnologias da informa-

ção e da comunicação (TICs). 
Trata-se, resumidamente, de 
uma nova maneira de pensar 
os processos de saúde, rom-
pendo a barreira da distân-
cia por meio do uso das TICs.

Hospital pertence à Universidade Federal de Campina Grande

Foto: Reprodução/Instagram



20    A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de fevereiro de 2022 EDIÇÃO: J. N. Ângelo
EDITORAÇÃO:  Joaquim IdeãoDiversidade

Informação na UEPB se consagra pelo segundo ano consecutivo pelo reconhecimento nas políticas públicas 

Serviço ao cidadão tem nota máxima
portal da transparência

A Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB) 
tem sua política de transpa-
rência pública reconhecida 
mais uma vez pelos cida-
dãos que utilizaram o Ser-
viço de Informação ao Ci-
dadão (e-SIC). Isso porque, 
pelo segundo ano seguido, 
a instituição recebeu a nota 
máxima das pessoas que 
solicitaram informações 
institucionais por meio do 
sistema. Desde 2018, ano 
que iniciou a pesquisa, a 
UEPB avança na avaliação 
dos usuários do e-SIC, uma 
vez que conquistou 4 estre-
las em 2018 (nota 4,2) e 2019 
(nota 4,5) e 5 estrelas em 
2020 e 2021. Um indicativo 
de que quando os cidadãos 
solicitam informações, eles 
estão satisfeitos com as res-
postas recebidas.

Para Lucas Palitot, res-
ponsável pelo Setor de 
Transparência Pública da 
UEPB, “como se trata de um 
serviço pautado na presta-
ção de informações de for-
ma passiva, o cidadão soli-
cita à UEPB os dados que 
deseja ter acesso, esta nota 
reflete o cuidado com a coi-
sa pública, a qualidade do 
serviço e, principalmente, 
o respeito para com o ci-
dadão, uma vez que é este, 
enquanto usuário, que ava-
lia se o atendimento de sua 
demanda foi satisfatório”, 
disse.

Para Ivan Barbosa, pró-rei-
tor adjunto de Planejamento 
e Orçamento, receber 5 estre-
las dos cidadãos pelo segun-
do ano consecutivo é tam-
bém um reconhecimento ao 
conjunto da gestão da UEPB, 
pois as informações são gera-
das inicialmente nas Pró-Rei-
torias, Coordenadorias e de-
mais setores da instituição. 
“O cuidado dos setores a nos 
fornecerem os dados, aliado a 

um trabalho de análise e con-
solidação realizado pela Pro-
plan, por meio do setor de 
Transparência Pública, faz 
toda a diferença na qualida-
de das respostas enviadas aos 
usuários”, acrescentou Ivan.

O resultado é também 
um reflexo da qualidade das 
informações que são forne-
cidas por meio do portal de 
Transparência da instituição. 
Estão disponíveis todos os 
principais dados institucio-
nais, orçamentários, financei-
ro, administrativo, contratos, 
convênios, gestão de pessoal, 
além das portarias, resoluções 
e informações sobre a estrutu-
ra administrativa da UEPB.

As estatísticas referentes 
às avaliações das informa-
ções prestadas no Serviço de 
Informação ao Cidadão de 
todos os órgãos e instituições 
do estado da Paraíba podem 
ser obtidas através do ende-
reço https://sic.pb.gov.br/es-
tatisticas/qualitativas. Mais 
detalhes acerca das ações de 
transparência da UEPB tam-
bém podem ser conferidas 
no Portal da Transparên-
cia, no endereço eletrônico 
http://transparencia.uepb.
edu.br/.

n 

Desde 2018, 
ano que 
iniciou a 
pesquisa, a 
UEPB avança 
na avaliação 
dos usuários 
do e-SIC, 
uma vez que 
conquistou 
quatro estrelas 
em 2018 (nota 
4,2) e 2019 
(nota 4,5) e 
cinco em 2020 
e 2021

Universidade Estadual da Paraíba, em Bodocongó, Campina Grande 

Foto:  Nova Escola 

Unicirco

Universidade 
Livre do Circo 
forma e exporta  
vários artistas 

A Universidade Livre do 
Circo (Unicirco) - projeto idea-
lizado pelo ator, diretor e ins-
trutor circense Marcos Fro-
ta, anunciou que um de seus 
alunos - o trapezista Julio Ce-
zar, passará a integrar perma-
nentemente a trupe do espe-
táculo Mystère, do Cirque du 
Soleil, em Las Vegas, nos Esta-
dos Unidos.

Nascida em Brasília em 
meados dos anos 2000, a Uni-
circo é um projeto social volta-
do para a educação de crian-
ças e jovens com foco nas artes 
do picadeiro. Com apoio da 
Secretaria de Estado de Cul-
tura e Economia Criativa do 
Rio de Janeiro (Secerj), do go-
verno estadual e da Fundação 
Parques e Jardins, além de pa-
trocínio da Petrobras, a asso-
ciação promove cursos e ofici-
nas com foco em performance, 
operacionalização e criação de 
espetáculos circenses.

“Temos uma escola de circo 
viva. Hoje, 22 anos depois [da 
fundação da Unicirco], é uma 
grande realidade. Temos mais 
de 1,5 mil alunos - todos po-
dem frequentar nossas oficinas 
gratuitamente. É a educação 
através da cultura”, afirmou 
Marcos Frota em entrevista à 
Agência Brasil.

Segundo Frota, o circo é 
uma ferramenta de transfor-
mação humana e promoção da 
cultura por meio da cidadania. 
Ele acredita que o circo é uma 
porta para novas oportunida-
des de formação e de empre-
go, além de incentivar o foco 
e a disciplina em jovens de re-
giões carentes. “O circo rompe 
a barreira da língua e exporta 
nossos valores. Eu acredito que 
o circo está para um jovem bra-
sileiro assim como o futebol. 
O artista de circo brasileiro é 
muito valorizado.”

“O menino do circo não 
pode perder tempo. É quase 
como um ginasta olímpico, um 
atleta de alta performance. A 
cabeça fica leve. Ele participa 
dos conflitos familiares de ma-
neira saudável, e se transforma 
em referência em sua comuni-
dade”, complementou.

Espetáculos 
Com as restrições sanitá-

rias impostas pela pandemia, 
a Unicirco teve que fechar as 
portas para apresentações pre-
senciais. 

O que não a impediu, con-
tou Marcos Frota, de continuar 
com as atividades sociais, só 
que com um papel diferente: 
o projeto social passou a dis-
tribuir quentinhas e refeições 
em comunidades onde atua 
e os instrutores e professores 
passaram a orientar comuni-
dades sobre precauções sani-
tárias contra a Covid-19, além 
de darem suporte social aos 
jovens envolvidos no projeto.

“A Unicirco foi muito pre-
judicada, mas não perdemos 
a intensidade das nossas re-
lações. Obedecemos a todos 
os critérios e conseguimos 
transformar, de forma fan-
tástica, a vida das comunida-
des onde a Unicirco está pre-
sente”, explicou.

 
Âgência Brasil 

Centenário trouxe à cena músicos, 
poetas, escritores e outros artistas 

sEMana dE artE ModErna

Marco inaugural do mo-
dernismo brasileiro, a Sema-
na de Arte Moderna reuniu 
músicos, poetas, escritores, ar-
tistas plásticos e intelectuais 
brasileiros em um evento que 
buscou introduzir tendências 
de um novo século em todas 
as expressões culturais bra-
sileiras.

Realizada entre os dias 13 
e 17 de 1922 – daí vem um dos 
apelidos do marco histórico, 
também conhecido como a 
Semana de 22 –, a Semana de 
Arte Moderna ainda é objeto 
de estudo, reflexão e influên-
cia nos mais variados meios 
artísticos.

Nomes como Heitor Villa
-Lobos, Graça Aranha, Di Ca-
valcanti. Oswald e Mario de 
Andrade e Victor Brecheret – 
todos considerados geniais e 
inovadores em seus campos 
de atuação – surgiram como 
expoentes da produção inte-
lectual brasileira a partir da 
Semana de 22.

Os veículos da Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC) 
mergulharam no encanto his-
tórico e cultural de um dos 
grandes marcos da primei-
ra geração do modernismo 
brasileiro e capturaram, em 
ampla cobertura, os ideais e 
acontecimentos da Semana 
de Arte Moderna.

Centenário 
O Palácio dos Bandeiran-

tes, sede do governo de São 
Paulo, realizou projeções na 
fachada em homenagem ao 
centenário da Semana de Arte 
Moderna. Saiba como se deu o 
início da chamada revolução 
nas artes trazida pelo Moder-
nismo apresentada pelo tele-
jornal Repórter Brasil:

Centenária, mas moderna. 
Villa-Lobos - representante da 
vanguarda musical brasilei-
ra na época - reverberou em 
outros movimentos culturais 
que só nasceriam décadas de-
pois. Grandes nomes das ar-
tes plásticas, como Tarsilla do 
Amaral e Di Cavalcanti – que 
participaram da Semana de 
22 – ainda influenciam mo-
vimentos culturais brasilei-
ros até hoje, é o que mostra a 
segunda reportagem exibida 
pela TV Brasil.

Mudança cultural
Revolucionária, mas tam-

bém polêmica, a Semana de 
22 dividiu a sociedade. En-
quanto alguns celebravam a 
nova estética, parte da crítica 
e do público rejeitava a filoso-
fia trazida pelo movimento. 
Poemas, músicas, esculturas 
e apresentações foram vaia-
das, enquanto jornais relata-
vam com estranheza o mar-

co cultural. Ouça a primeira 
parte do especial produzido 
pela Radioagência Nacional:

Uma das críticas recorren-
tes à Semana de Arte Moderna 
é que o Modernismo, na verda-
de, já estava em curso anos an-
tes do evento. O surgimento de 
ideais modernistas puramente 
brasileiros e livres de influên-
cias externas também abriu 
espaço para o nascimento do 
nacionalismo, do verde-ama-
relismo e do integralismo bra-
sileiro – ideologias que mais 
tarde contrapunham a ideia 
inicial do movimento.

O Manifesto Antropofági-
co, obra de Oswald de Andra-
de, propunha que a cultura 
brasileira “devorasse” a cultu-
ra europeia para, assim como 
acreditavam os canibais, ab-
sorver a força e a essência do 
que havia de bom na arte do 
velho continente. O resultado 
seria algo puramente brasilei-
ro, vanguardista e distante das 
raízes coloniais, com uma pro-
ximidade até então inédita dos 
povos indígenas originários 
das terras brasileiras.

O fervor cultural que cul-
minou na Semana de Arte Mo-
derna é a soma de diversos fa-
tores sociais que circulavam 
entre a sociedade intelectual 
anos antes da concretização 
do movimento. 

Foto:  Ravena Rosa/ Agência Brasil

Enquanto celebrava a nova estética, parte da crítica e do público rejeitava a filosofia do movimento

procEsso sElEtivo

Publicada pela UFCG a 3a 
chamada da lista do Sisu

A Comissão de Proces-
sos Vestibulares (Comprov) 
da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) 
publicou na manhã des-
sa quinta-feira, dia 17, a 3ª 
chamada da lista de espe-
ra do Processo Seletivo SiSU 
2021.2. Na terminologia ofi-
cial da UFCG, cadastramento 
e matrícula são procedimen-
tos diferentes. O cadastra-
mento (registro acadêmico) é 
o procedimento por meio do 
qual o candidato selecionado 
se torna aluno da UFCG. Já a 
matrícula é o procedimen-
to por meio do qual o aluno 
define as disciplinas que irá 
cursar em cada período le-
tivo. Os dois procedimentos 
são obrigatórios para garan-
tir a vaga na UFCG.

 Os convocados nesta 3ª 
chamada deverão enviar des-
ta sexta, dia 18, à segunda, dia 
21, por meio de formulário on
-line, a documentação digita-
lizada para cadastramento. A 
validação e a verificação da 
documentação enviada se-
rão realizadas nos dias 21 e 
22 deste mês pelas coorde-
nações de cursos. A docu-
mentação exigida está des-
crita no edital. A matrícula 
em disciplinas para os alunos 
ingressantes no Período Le-

tivo 2021.2, bem como a data 
de início das aulas, serão de-
finidas em edital a ser publi-
cado pela Pró-Reitoria de En-
sino (PRE).

Para auxiliar os classifi-
cados, há um guia detalhan-
do os procedimentos a se-
rem adotados no envio da 
documentação. Confira aqui 
o Guia de Cadastramento.

Em caso de dúvidas sobre 
o procedimento e documen-
tação, o candidato deverá en-
trar em contato, por e-mail, 
com a coordenação do seu 
curso. Acesse aqui os conta-
tos dos cursos de graduação.

A 4ª chamada 
Esclarecimentos sobre o 

edital devem ser tirados junto 
à Secretaria da Comprov, no 
horário das 8h às 12h, nos nú-
meros (83) 2101.1600 (What-
sApp) e (83) 2101.1359, e pelo 
e-mail secretaria@comprov.
ufcg.edu.br.

Veja aqui todas as publi-
cações relativas ao processo 
seletivo, incluindo o edital, 
edital retificado com novo 
cronograma de chamadas, 
relatórios e a Lista de Espe-
ra, com os nomes de todos 
os candidatos que manifes-
taram interesse em partici-
par dela.

Exemplo
O cuidado com a 
coisa pública, a 

qualidade do serviço 
e, principalmente, o 
respeito para com o 

cidadão
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Período servirá para um maior descanso do elenco, que vem de dois jogos complicados contra Atlético e Fortaleza

Belo busca recuperação de jogadores
Folga na copa do nE

Após a vitória sobre o Atlético de Ala-
goinhas, e em seguida o empate com o 
Fortaleza, o Botafogo se recuperou em 
grande estilo na Copa do Nordeste e 
agora parte para conseguir ficar entre os 
quatro primeiros colocados do grupo, o 
que garante assim uma vaga para a pró-
xima fase da competição. Até o momen-
to, a situação do grupo B é bastante em-
bolada e a diferença do Belo para o líder 
Ceará é de quatro pontos, mas apenas 
dois pontos para o G4. O novo jogo do 
Belo será na próxima quinta-feira con-
tra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife. 
Hoje, o time treina apenas no expedien-
te da manhã. Neste sábado, o elenco vai 
trabalhar nos dois expedientes e no do-
mingo será folga. Os treinos recomeçam 
na próxima segunda-feira.

Com uma folga de oito dias, sem jo-
gos pela Copa do Nordeste e também 
pelo Campeonato Paraibano, o Botafogo 
aproveita para descansar mais os atletas 
e treinar melhor alguns aspectos táticos. 
Para o presidente do clube, Alexandre 
Cavalcanti, esse período sem jogos tem 
um lado negativo e outro positivo.

Se pensarmos pelo lado negativo, o 
clube, após a decisão de afastar alguns 
atletas que não estavam comprometidos 
com o trabalho, cresceu no aspecto físi-
co e técnico. No jogo contra o Atlético, já 
vimos um time com mais vontade. Não 
fizeram uma partida brilhante, do pon-
to de vista técnico, mas de muita entre-
ga e a vitória foi resultado disso. Já com 
Fortaleza, a disposição foi a mesma, mas 
desta vez, aliada também a um cresci-
mento tático e técnico e o time já começa 
a dar liga. Com essa parada, a gente teme 
que a equipe perca um pouco do ritmo. 
Porém, por outro lado, tínhamos jogado-
res que já estavam no limite, após a ma-
ratona de jogos e viagens e agora pode-
rão finalmente descansar e aprimorar a 
forma física, além de tratar as lesões. O 
time voltará mais forte fisicamente fa-
lando”, disse o dirigente.

Entre os jogadores que foram afasta-
dos dos jogos por falta de comprometi-
mento, dois deles já deixaram o clube, o 
atacante Siloé e o zagueiro Luís Eduar-
do. O volante Everton Heleno é outro 
que deverá deixar também o clube. Já 
o atacante Roney está sendo analisado. 
A comissão técnica resolveu dar uma 
chance ao jogador que já jogou contra o 
Fortaleza. 

No momento, a diretoria está no mer-
cado, tentando contratar três jogadores 
para reforçar o elenco e substituir os atle-
tas que deixaram o clube. 

“Nós estamos atentos no mercado. 
Estávamos praticamente fechados com 
um zagueiro, mas o atleta, de última 
hora, decidiu permanecer na Série B. 
Continuamos no mercado para refor-
çar o time. Só ficará no Botafogo aqueles 
jogadores que estejam comprometidos 
com os objetivos do clube. Nós vamos 
em busca de nossa classificação para a 
fase seguinte da Copa do Nordeste”, dis-
se o presidente, que acredita em um re-
sultado positivo contra o Sport, mesmo 
fora de casa.

Campinense
Dos três clubes paraibanos na Copa 

do Nordeste, a pior situação é a do Cam-
pinense. A Raposa tem apenas dois pon-
tos em cinco jogos. Na quarta-feira, o ru-
bro-negro amargou mais uma derrota, 
desta vez para o Altos por 1 a 0. Esta foi 
a terceira derrota e ainda tem chances 
de classificação, mas precisa vencer os 
três jogos restantes. A começar pelo Sou-
sa, neste sábado, no Amigão, em Cam-
pina Grande. 

“Temos que ter um equilíbrio de jogo 
com qualidade, mas também com resul-
tado. A tabela nos propicia ainda a pos-
sibilidade de classificação, e enquanto ti-
vermos chances, vamos lutar por isso”, 
disse o auxiliar técnico Fabrício Tava-
res, que vem substituindo o treinador 
Ranielle Ribeiro, que está com Covid. A 
reapresentação da equipe será nesta sex-
ta à tarde, quando fará apenas um trei-
no antes do jogo contra o Sousa.

n
Botafogo só volta a 
jogar pela Copa do 
Nordeste na sexta 
rodada, que será 
aberta amanhã, mas 
seu jogo será no dia 
24, contra o Sport, 
em Recife

Jogadores do 
Botafogo antes da 

bola rolar contra o 
Fortaleza, quando 

fizeram uma 
grande exibição 

no empate de 1 a 
1, no Almeidão

Sousa terá três jogos para buscar 
classificação no torneio regional

após vitória
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Antes na lanterna do grupo 
B, agora o Sousa entra na briga 
direta por uma das vagas para 
a segunda fase da Copa do Nor-
deste. O Dinossauro terá pela 
frente mais três rodadas para 
definir seu futuro na competi-
ção, sendo duas partidas fora de 
casa e uma no Marizão.

O alviverde tem se aprovei-
tado bem do fator casa e todos 
os sete pontos somados até aqui 
foram conquistados no Estádio 
Marizão. O retrospecto apon-
ta duas vitórias e um empate 
quando as partidas são dispu-
tadas em Sousa, já quando joga 
como visitante o aproveitamen-
to é desfavorável, foram duas 

derrotas em dois jogos. 
Na última partida, jogan-

do em casa, o Sousa conseguiu 
uma vitória empolgante, por 3 
a 2, de virada, contra o Sampaio 
Corrêa-MA, pela 5ª rodada do 
Nordestão. O resultado tirou o 
alviverde da lanterna do grupo 
B e manteve viva as suas chan-
ces de classificação à próxima 
fase do torneio. 

Num grupo bastante 
equilibrado, a equipe termi-
nou a rodada  bem mais pró-
xima do G4.  Nas duas, das 
três últimas partidas da pri-
meira fase, o clube paraiba-
no vai jogar como visitante e 
terá de mudar o retrospecto  
para buscar a classificação. A 
diretoria do alviverde acredi-
ta que o clube pode avançar à 

próxima fase da competição
“Acredito que iremos so-

mar pontos nas duas parti-
das que teremos fora de casa. 
Temos o próximo jogo com o 
Campinense que pode ser um 
divisor de águas nas nossas 
pretensões. Somos resilien-
tes, o Sousa vai brigar até o fim 
pela classificação”, comentou o 
presidente, Aldeone Abrantes.

O próximo compromis-
so do Sousa, na competição, 
acontece neste sábado (19), 
às 20h, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande, con-
tra o Campinense. Após essa 
partida, o Dinossauro re-
cebe o Globo-RN, no Ma-
rizão, e encerra a primeira 
fase contra o Atlético-BA, 
em Alagoinhas-BA.
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Técnico 
Tardely 
Abrantes 
estudando a 
melhor tática 
para corrigir 
erros e buscar 
a vitória sobre 
o Sampaio
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A Confederação Brasileira 
de Futebol já definiu os gru-
pos e a tabela do Brasileiro 
da Série D. A competição terá 
início no dia 17 de abril e a 
primeira fase se estenderá até 
o dia 17 de julho, com a parti-
cipação de 64 clubes. A gran-
de final está prevista para o 
dia 25 de setembro. A Paraíba 
será representada pelo Sousa, 
que participará pela segun-
da vez de forma consecuti-
va e pelo São Paulo Crystal, 
que é uma equipe estreante 
na competição.

De acordo com o regula-
mento da Série D, na primeira 
fase, os 64 clubes serão dividi-
dos em oito grupos com oito 
equipes cada. Os clubes joga-
rão entre si no grupo, no sis-
tema de ida e volta. Ao todo, 
serão 14 jogos para cada equi-
pe. Os quatro primeiros colo-
cados de cada grupo passarão 
para a segunda fase. A partir 
daí, a competição seguirá no 
sistema de mata-mata, com 
jogos de ida e volta, até as se-
mifinais, quando serão co-
nhecidos os clubes que subi-
rão para a Série C e as finais, 
quando será conhecido o clu-
be campeão da quarta divisão 
do futebol brasileiro.

Os clubes paraibanos fi-
caram em um mesmo grupo, 
o A3, que tem também o Ica-
sa e o Crato do Ceará, Afoga-
dos e Retrô de Pernambuco e 

A Federação Interna-
cional de Automobilismo 
(FIA, na sigla em francês) 
anunciou, ontem, a remo-
ção de Michael Masi como 
diretor de provas da Fór-
mula 1. Em comunicado 
oficial, o novo presidente 
da entidade, Mohammed 
Ben Sulayem, confirmou 
que Niels Wittich e Eduar-
do Freitas vão se alternar no 
posto. com assistência de 
Herbie Blash. Agora, o aus-
traliano terá um novo car-
go interno.

Mais gerou polêmica 
por conta das decisões no 
GP de Abu Dabi de 2021, 
que deu o título da Fórmu-
la 1 para o holandês Max 
Verstappen. Na ocasião, o 
piloto da Red Bull era se-
gundo colocado, atrás do 
inglês Lewis Hamilton, da 
Mercedes, mas a situação 
mudou após o acidente do 
canadense Nicholas Lati-
fi, da Williams, com cinco 
voltas para o final da pro-
va. Antes da relargada, no 
último giro da corrida, o 
diretor optou por remover 
apenas os retardatários que 
estavam entre os candida-
tos ao título em vez de libe-
rar todos ou nenhum, como 
diz o regulamento.

Com o embate direto 
criado para a última vol-
ta, Verstappen ultrapassou 
Hamilton e conquistou o 
primeiro título Mundial na 
Fórmula 1. A Mercedes che-
gou a entrar com um protes-
to por conta da decisão, que 
acabou negado. Na última 
segunda-feira, as 10 equi-
pes se reuniram com o pre-

sidente da FIA para debater 
o tema. Apesar do silêncio 
após o encontro, a entidade 
citou que medidas seriam 
tomadas nos dias seguintes.

"Durante o encontro da 
Comissão da F-1 em Lon-
dres, eu apresentei parte do 
meu plano de avanço da ar-
bitragem da Fórmula 1. Ti-
rando conclusões da aná-
lise detalhada dos eventos 
do último GP de Abu Dabi 
e da temporada 2021, pro-
pus uma reforma profun-
da da organização da dire-
ção de corrida", comentou 
Ben Sulayem no vídeo di-
vulgado pela FIA. O novo 

mandatário afirmou que a 
mudança foi aprovada de 
forma unânime pelos che-
fes de equipe.

Além da saída de Masi, 
Ben Sulayem anunciou a 
criação de um VAR, tal como 
no futebol. A assistência por 
vídeo será posicionada em 
um escritório da FIA fora 
dos circuitos e, em conexão 
em tempo real com o diretor 
de prova, ajudará a aplicar o 
regulamento usando ferra-
mentas tecnológicas.

Também foi confirma-
do que a comunicação entre 
equipes e diretor de prova 
durante a corrida, que inclu-

sive virou recurso televisivo 
em 2021, será removida para 
proteger o novo diretor de 
pressões externas na hora 
das decisões. Chefes pode-
rão apenas realizar pergun-
tas não intrusivas de acordo 
com um protocolo.

Para finalizar o pacote 
de medidas, o presidente 
da FIA citou que os pro-
cedimentos em relação ao 
"safety-car" (carro de segu-
rança) serão revistos pelo 
conselho da Fórmula 1 e 
apresentados na próxima 
reunião, que acontecerá an-
tes do início da temporada 
2022, em março.

Fórmula 1

Michael Masi não dirige mais provas

Todo menino pobre que se aventura no mundo 
do  futebol profissional sonha em se tornar 
um Ronaldinho ou um Neymar. Quase todo 

jogador em começo de carreira quer alcançar todos 
os benefícios que vêm junto ao sucesso de uma 
trajetória vitoriosa. Contratos com grandes clubes, 
vitórias, conquistas pessoais, títulos. Mas para quem 
vem lá de baixo mesmo, o básico também é sonho: 
ter todos os dias o que comer e onde dormir. 

Parece distante alcançar o conceito de “todos 
os dias” para quem vive a vida no limite da 
sobrevivência, ou abstrato demais para quem nunca 
passou pela indefinição do não ter. No limite, o 
desafio está em garantir um teto para aquela noite 
e o que comer no dia seguinte, e assim, de modo 
subsequente, todos os dias. 

João Neto vive no limite 
Criado até então somente pela mãe, o adolescente 

foi chamado para jogar nas categorias de base do 
maior clube da cidade, o Botafogo. O salário mínimo 
ajudava a cobrir as despesas com remédios para a 
sua mãe, autônoma, agora afastada do trabalho por 
motivo de doença reumática e sem qualquer cobertura 
porque, como a maioria dos brasileiros autônomos, 
nunca contribuiu com a Previdência Social.

E como um salário não sustenta uma casa, quem 
segurava o tranco mesmo era o tio, que agora os 
acolhia. Feira, água, luz, até internet para produzir 
conteúdo que gerasse engajamento ao futuro jogador. 
João Neto era o investimento daquela família. 

O tio também era autônomo, vendia cuscuz 
bondade na feira de Jaguaribe. Todas as manhãs 
saía de casa para batalhar o sustento do dia seguinte 
e garantir a tranquilidade para que João Neto se 
preocupasse apenas em estudar e jogar bola, pois é 
justamente a necessidade financeira que tira de rota 
muitos talentos antes que eles possam se desenvolver. 

Mas sossego era uma coisa que o jovem João 
desconhecia. Ele ouvia as conversas entre a mãe e o 
tio. Saber das dificuldades para comprar comida, do 
aluguel atrasado, ou mesmo de quando se deixava de 
comprar a carne do almoço para reservar o dinheiro 
de sua passagem eram coisas que lhe consumiam. 

Apesar das dificuldades, João era feliz naquela 
casa. Morava num quarto com sua mãe, e cada 
retrato, cada pedaço lhe traziam uma memória 
afetiva de sua infância, dos avós que não estavam 
mais presentes e de todo o percurso para chegar 
até onde chegou, o que para toda a família era o 
início do sonho. 

João achava que ali estaria seguro, até que o tio se 
casou. Em dois anos sua vida virou do avesso depois 
que a esposa do tio engravidou. Ali, ele e sua mãe não 
cabiam mais. Não tinham para onde ir, sequer como 
pagar um aluguel. A mãe foi para o interior, morar na 
casa de uma prima, enquanto João passou a dormir 
nas dependências do clube e mandava o dinheiro dos 
remédios até que conseguisse organizar novamente 
sua vida financeira. 

Antes da ambição do sonho pela fama, o jogador 
queria mesmo era a segurança de saber que não lhe 
faltaria comida no mês seguinte e que poderia dormir 
sob o mesmo teto ao longo de um ano, sem o risco 
de ser despejado. Um ano, um mês, parece pouco, 
mas não quando se pensa em casa e comida. E toda 
vez que amarrava suas chuteiras, era na casa que 
daria à mãe que João concentrava seus esforços. O 
aquecimento, os passes, os chutes a gol, em tudo o 
menino projetava a esperança por dias melhores.

A carreira de João Neto não deslanchou. Ficou 
longe das grandes ligas europeias, de países menos 
conhecidos, e até dos clubes maiores do Brasil. Como 
a grande maioria dos atletas, acabou no miolo. Falta 
de esforço? Jamais. Faltou sorte, olheiro, empresário, 
dedo de Deus, o que fosse, mas dedicação teve de 
sobra. O menino, agora homem, circulava entre clubes 
menos conhecidos do Norte e Nordeste, compondo 
elencos para os campeonatos estaduais, com bons 
salários no começo dos anos, e guardando a sobra 
para depois. No fim da carreira, viraria autônomo, pois 
não ganhava para fazer um pé de meia. Ao menos 
João conseguiu alugar uma casa e trazer sua mãe de 
volta, garantir o sustento e a tranquilidade. Os móveis, 
as fotos nas paredes, era tudo simples, tudo novo, 
mas ali, nessa nova vida, o menino-homem descobriu 
que a casa, aquele lugar de acolhimento, o útero 
compartilhado entre paredes materiais e imateriais, 
era feita por eles dois juntos, e estaria com eles para 
onde fossem. A casa existe onde o amor está.

Felipe 
   Gesteira

reporter@felipegesteira.com

O sonho da casa

Colunista colaborador

São Paulo Crystal e Sousa estão no grupo A3 com Afogados e Retrô-PE, Icasa e Crato-CE, e América e Globo-RN

Paraibanos conhecem os adversários
brasileiro da série d

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

América e Globo do Rio Gran-
de do Norte. Os jogos de es-
treia serão no dia 17 ou 18 de 
abril, ainda não foram defini-
das as datas na tabela. O Sou-
sa vai estrear em Natal, contra 
o América e o São Paulo Crys-
tal vai encarar o Afogados, em 
Cruz do Espírito Santo ou em 
João Pessoa.

Para o presidente do Sou-
sa, Aldeone Abrantes, a ex-
pectativa do Dinossauro é a 
melhor possível, mesmo sa-
bendo da dificuldade do gru-
po, que tem times com nível 
técnico elevado.

 “O Sousa, do segundo se-
mestre do ano passado para 
cá, tem enfrentado grandes 
equipes do futebol brasileiro, 

das séries A e B e vem mos-
trando seu valor. Só agora, na 
Copa do Nordeste,enfrenta-
mos o CSA, o Sport, o Sam-
paio Corrêa e o Fortaleza. En-
tão, o Sousa está preparado 
para brigar pelo acesso para a 
Série C. A tendência é a equi-
pe estar ainda mais reforçada 
para as disputas e trabalha-
mos com esse objetivo de lu-
tar pelo acesso”, disse o presi-
dente do Dino.

No São Paulo Cristal, o 
presidente Múcio Fernandes 
também está otimista e pre-
tende reforçar a equipe visan-
do chegar à Série C.

 “Nós estamos confiantes. 
Como se trata de uma compe-
tição grande, com muitos jo-

gos, viagens e contra equipes 
muito qualificadas, vamos au-
mentar o elenco contratando 
também alguns atletas mais 
experientes, porque a nossa 
intenção, mesmo sendo uma 
equipe estreante na competi-
ção, é lutar pelo acesso”, disse 
o dirigente.

A partir do final do Cam-
peonato Paraibano, apenas 
quatro das equipes da com-
petição terão calendário. São 
elas o Botafogo e o Campi-
nense, na Série C, e Sousa e 
São Paulo Crystal, na Série D. 
As demais, Treze, Sport Lagoa 
Seca, Auto Esporte, CSP, Na-
cional de Patos e Atlético de 
Cajazeiras não terão mais jo-
gos oficiais em 2022.

Foto: TVTorcedor

Foto: Reprodução/Instagram

O São Paulo Crystal está disputando o Campeonato Paraibano e já empatou com o Botafogo

Uma cena registrada durante a temporada de 2021 entre Masi e Hamilton, antes do último GP

Agência Estado
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Amigos desde os 10 anos e cam-
peões olímpicos com o Brasil nos Jo-
gos de Tóquio, os atacantes Claudi-
nho e Malcom têm desfrutado a ótima 
fase em campo com a camisa do Zenit 
St Petersburg, da Rússia. A dupla bra-
sileira é destaque do atual tricampeão 
russo. O ex-Red Bull Bragantino é o 
segundo maior artilheiro do time na 
temporada e contribuiu com 11 gols, 
marcando nove vezes e dando duas 
assistências, nos 18 jogos em que foi 
a campo. Já o ex-Corinthians partici-
pou de dez gols, balançando a rede 
em três oportunidades e dando sete 
passes.

Claudinho foi eleito pelos torcedo-
res russos o melhor jogador do time 
em três dos quatro meses em que pas-
sou a jogar pelo Zenit St.Petersburg. 
Apesar do ótimo momento em cam-
po, ele ressalta que a adaptação ao 
país de Putin exigiu muita dedicação 
e apoio dos familiares.

“Acho que a barreira linguística foi 
o maior problema, senti bastante no 
início. Esse problema era inexistente 
para mim no Brasil, estar na Rússia e 
ouvir uma língua nada familiar em 
todo lugar não foi uma tarefa fácil. 
Mas logo consegui me virar, um pou-
co de inglês aqui, um espanhol ali, 
algumas palavras em russo e todos 
nós nos entendemos (risos). Outra di-
ficuldade foi o clima, é claro. Em no-
vembro e dezembro ficou muito frio 

e nevou, eu nunca tinha visto isso na 
minha vida, era tudo novo para mim. 
Mas tudo bem, também já estou me 
acostumando com isso”, disse o joga-
dor em janeiro ao site do clube.

Malcom e Claudinho cultivam a 
amizade há muitos anos e, logo que 
se reencontraram no Zenit St.Peters-
burg, a parceria entre os dois só au-
mentou dentro e fora de campo. “Co-
nheço o Cláudio desde os 10 anos, 
sempre jogamos contra. Ele pelo San-
tos, eu pelo Corinthians. Sempre tive 
muito carinho e respeito por ele. Fo-
mos nos conhecendo até ele chegar ao 
Corinthians. Ele merece tudo de bom, 

pois batalhou muito. Eu aqui no Zenit 
fui o primeiro a falar para contratá-lo. 
Nos conhecemos de olhar um para o 
outro. Ele vem tendo um ótimo ren-
dimento. Esperamos fazer grandes 
jogos”, disse Malcom.

O Zenit St.Petersburg é líder do Cam-
peonato Russo, com 38 pontos, dois a 
mais que o vice Dínamo Moscou. O que 
chama atenção são os números do ata-
que, o melhor da competição. Até aqui, 
tem uma média de 2,4 gols por jogo. Fo-
ram 44 gols marcados, 11 a mais que o 
do segundo colocado. O clube vem de 
três títulos consecutivos do Russo e quer 
o tetracampeonato.

Oportunidade e coragem. 
Essas são as palavras que 
irão dar o tom do trabalho 
de Pia Sundhage até a convo-
cação final para a Copa Amé-
rica Feminina. Diante da Ho-
landa, na estreia do Torneio 
Internacional da França, a 
técnica sueca já começou a 
colocar em prática seu novo 
lema. Entre as 11 titulares da 
Seleção Brasileira, seis atle-
tas tinham menos de 10 jo-
gos oficiais, a começar pelo 
gol com Lorena (1), as defen-
soras Tainara (6), Fernanda 
Palermo (1) e Antonia (9) e 
as meias Ary Borges (5) e Ke-
rolin (9).

Diante de umas das me-
lhores seleções do mundo, 
quinta do ranking da Fifa, o 
Brasil mostrou atitude e ou-

sadia no ataque. Pia Sundha-
ge elogiou o desempenho das 
comandadas e usou o termo 
"jogar com raça" para defi-
nir a maneira que as atletas 
entraram em campo nesta 
quarta-feira.

"Estou feliz e satisfeita 
com o resultado, mas tam-
bém como o desempenho de-
las porque se você olhar para 
esse time verá que é muito 
jovem e as quatro defenso-
ras nunca tinham jogado jun-
tas. Elas foram muito bem e 
jogaram com raça, bem no 
estilo brasileiro. Tem muitas 
coisas interessantes no ata-
que, temos um pouco mais da 
ousadia brasileira ao atacar, 
algo diferente se comparado 
ao estilo de jogo que tivemos 
nos Jogos Olímpicos. São no-
vas jogadoras com diferentes 
combinações", analisou.

Se por um lado Pia Sun-
dhage tem dado oportuni-
dade para a renovação na 
seleção feminina, por ou-
tro a sueca valoriza e mui-
to as experientes jogadoras 
nesse processo de transição. 
Soma-se a Tamires, Marta, 
Debinha e Rafaelle, a meia 
Luana, que após nove meses 
está de volta. Cotada para 
defender o Brasil nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio-2020, 
ela ficou afastada dos gra-
mados após sofrer uma le-
são do ligamento cruzado 
anterior do joelho esquer-
do, em março de 2021. O re-
torno gerou elogios da co-
mandante.

"Gosto bastante do es-
tilo de jogo da Luana, lem-
bro como ela jogava conosco 
antes da lesão e conversa-
mos sobre como ela estava se 

sentido nesta volta. Acredi-
to muito nela, se olhar como 
atuou, estou impressiona-
da e posso dizer que vai me-
lhorar ainda mais. Antes do 
jogo eu disse que não impor-
tava como seria o desempe-
nho, só gostaria que ela vol-
tasse a sentir a sensação de 
jogar com a seleção. Olhan-
do para o jogo, posso dizer 
que a Luana é uma excelen-
te líder e ajudará muito esse 
time, só precisa de um pou-
co mais de tempo", elogiou.

Neste sábado, Pia Sun-
dhage terá pela frente mais 
um grande desafio sob o co-
mando da seleção feminina. 
Na segunda rodada do Tor-
neio Internacional da França, 
o Brasil irá enfrentar as do-
nas da casa, no estádio Mi-
chel D'Ornano, em Caen, às 
17 horas (de Brasília).

Claudinho e Malcom são destaques no Zenit
com vários gols e assistências em 18 jogos

dupla de sucesso

Entre as 11 titulares no empate de 1 a 1 contra a Holanda, seis jogadoras tinham menos de 10 partidas oficiais

Pia elogia determinação das novatas
seleção feminina

Curtas
Josivaldo não perdoa a
arbitragem em derrota

O técnico do Centro Sportivo Paraibano (CSP), 
em entrevista concedida à imprensa, após o jogo 
diante do Nacional de Patos, na última quarta-
feira,  fez severas críticas ao árbitro da partida, Afro 
Rocha de Carvalho, pela marcação de um dos dois 
pênaltis . No seu entendimento foi um erro absurdo 
e até lembrou o gol anulado no jogo contra o Treze, 
empate de 2 a 2, em Campina Grande.” Isso é 
imoral. Árbitros que não estão preparados para 
aguentar torcida pressionando”,  lamentou. O jogo 
terminou 4 a 2 para a equipe patoense e deixou o 
Tigre em situação complicada no Grupo B, depois 
de três jogos com duas derrotas e um empate. O 
próximo confronto no Estadual, segundo a tabela 
da Federação, está programado para o dia 3 de 
março, contra o Sport Lagoa Seca, no Almeidão.

Técnico do Corinthians
empolgado com quinteto

O Corinthians jogou bem no segundo tempo 
contra o São Bernardo, na última quinta-feira, 
dando esperanças ao torcedor de sonhar com 
coisas grandes em 2022. O técnico Fernando 
Lázaro pela primeira vez escalou o quinteto de 
reforços desde o começo e ficou empolgado com 
o resultado. A aposta é que Paulinho, Giuliano, 
Renato Augusto, Willian e Roger Guedes vão dar 
muitas alegrias adquirindo entrosamento e o físico 
ideal.

Willian é quem mais carece de um bom preparo 
físico, por causa da covid-19. Mas atuou por mais 
de 70 minutos na Neo Química Arena, fez um gol 
e amarelou quase toda a defesa do time do ABC. 
Giuliano vem de três assistências nos últimos 
quatro jogos, enquanto Renato Augusto, Paulinho 
e agora Roger Guedes somam dois gols cada.

Matheus Cunha sofre lesão
e não deve ser convocado

Uma notícia nada agradável para o técnico 
Tite surgiu, ontem, e veio de Madrid. É que exames 
realizados na clínica da Universidade de Navarra, 
o Atlético de Madrid informou que o atacante 
paraibano Matheus Cunha sofreu uma entorse de 
alto grau do ligamento colateral medial do joelho 
direito, durante o jogo do dia anterior contra o 
Levante, pelo Campeonato Espanhol e certamente 
estará fora da seleção brasileira na próxima 
convocação, prevista para o dia 4 de março. Nas 
redes sociais, Matheus Cunha agradeceu pelas 
recentes mensagens de apoio e comemorou 
que a lesão não foi tão grave quanto parecia 
inicialmente. “Obrigado a todos pelas mensagens! 
Dos males o menor. Feliz como sempre e focado a 
mil para a recuperação “declarou o atacante.

Russa cai na final e fica 
sem medalha na patinação

A russa Kamila Valieva, de apenas 15 anos, 
autorizada pelo Comitê Olímpico Internacional 
(COI) a disputar a prova individual da patinação 
artística dos Jogos Olímpicos de Inverno de 
Pequim-2022 depois de um problema com doping 
que suspendeu a entrega do ouro no concurso por 
equipes, não conseguiu segurar o primeiro lugar 
conseguido após o programa curto e, nesta quinta-
feira, terminou o programa livre com uma pontuação 
total de 224,09, fora do pódio, em quarto lugar.

Aos 17 anos, a também russa Anna Shcherbakova 
juntou o título olímpico ao mundial, somando 255,95 
pontos, à frente da compariota Alexandra Trusova 
(251,73) e da japonesa Kaori Sakamoto (233,13), 
medalhas de prata e bronze, respectivamente. Valieva, 
que no programa de ontem protagonizou vários 
deslizes inesperados - caiu duas vezes -, tem estado 
no centro de uma polêmica devido a um resultado 
positivo por doping que levou à sua suspensão, 
entretanto anulada, dos Jogos de Pequim-2022. A 
jovem russa, atual campeã europeia, testou positivo 
para a substância proibida trimetazidina no último dia 
25 de dezembro, durante os campeonatos da Rússia, e 
foi suspensa já no decorrer dos Jogos de Inverno, mas a 
decisão foi mais tarde anulada.

Agência Estado
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A técnica sueca
 Pia Sundhage gostou 

do rendimento da 
seleção no empate 
contra a Holanda 

pelo Torneio 
Internacional da 

França

Pedro Ramos 
Agência Estado

Malcom e Claudinho cultivam a amizade há muitos anos e se reencontraram no Zenit

Foto: Reprodução/Twitter



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba  - SEXTA-FEIRA, 18 de fevereiro de 2022       24Memorial

999 — Papa Gregório V
1294 — Kublai Khan, imperador mongol
1546 — Martinho Lutero, padre e teólogo alemão
1564 — Michelangelo, pintor, escultor e
arquiteto italiano
1875 — Fagundes Varella, poeta brasileiro
1966 — Virgínio Veloso Borges, farmacêutico, 
médico e político (PB)
1986 — Nelson Cavaquinho, compositor, cantor e 
instrumentista brasileiro
1989 — Anísio Silva, compositor, cantor e 
instrumentista brasileiro

Mortes na História

Oscar Luiz Werneck Pellon (Oscar Bolão)
16/2/2022 – No Rio de Janeiro (RJ), em virtude de complicações da Covid-19. O músico 
carioca foi um dos maiores bateristas e percussionistas da música popular brasileira. 
Iniciou a carreira musical em 1975 no grupo Coisas Nossas. Também fez parte da Orquestra 
de Música Brasileira, da Orquestra de Cordas Brasileiras e da Orquestra Pixinguinha. Entre 
vários artistas, ele se apresentou em shows e participou de gravações com Ney Matogrosso, 
Elizeth Cardoso, Marlene, Carlos Malta, Tim Rescala, Maurício Carrilho e Léo Gandelman.

Foto: Divulgação

Obituário

Aforismo
“Aqueles que amamos não morrem 

jamais, mesmo já habitando o 
mundo espiritual. E essa esperança 

que se tornou certeza é capaz 
de renovar a face da Terra, com 
vivência das normas eternas do 

governo espiritual do Cristo!”(Paiva Netto)
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Maioria das solicitações ao INSS está sendo negada devido a envio de documentação sem todos os requisitos necessários

Pedidos de pensão aumentam
REFLEXO DA PANDEMIA

A pensão por morte tem sido um dos 
benefícios mais solicitados no Institu-
to Nacional do Seguro Social (INSS) du-
rante a pandemia. Muitos filhos menores 
de idade e cônjuges perderam seus entes 
queridos para a Covid-19. Desse modo, 
observou-se um aumento considerável 
de requerimentos de pensão por mor-
te. Entretanto, a maioria deles está sendo 
negada porque nem sempre tem havido 
o envio da documentação com todos os 
requisitos necessários.

Quem tem direito à pensão por mor-
te são os dependentes economicamen-
te do falecido, mas alguns fatores devem 
ser considerados, como parentesco, idade 
do filho, existência de deficiências ou se a 
pessoa é casada ou divorciada.

A lei do Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS) divide os dependentes em 
três classes. Na primeira se enquadram o 
cônjuge, companheiro (referente à união 
estável) e o filho não emancipado, seja 
menor de 21 anos, inválido ou que tenha 
alguma deficiência intelectual ou grave, 
independentemente da idade. A segunda 
refere-se aos pais do falecido e a terceira 
classe, ao irmão do falecido não emanci-
pado – que compreende os mesmos pré
-requisitos do filho não emancipado.

A solicitação da pensão por morte 
pode ser feita diretamente pela platafor-
ma “Meu INSS” e também pelo aplicati-
vo de celular disponível para celulares 
Android e iOS. Na própria plataforma 
do “Meu INSS” existe um passo a passo 
de como solicitar a pensão por morte. Em 
caso de dúvida, é possível requerer um 
atendimento presencial nas agências do 
INSS por meio do telefone 135.

A advogada Iara Ramos, especialista 
em Direito Previdenciário e Público, evi-
dencia a importância da documentação 
necessária para ter certeza do cumpri-
mento de todos os requisitos necessários 
para a pensão por morte, pois a documen-
tação incompleta é o principal motivo do 
indeferimento do pedido.

“O INSS passa a informação de que o 

pensionista pode dar entrada no proces-
so sozinho, sendo que o interessado aca-
ba não juntando a documentação neces-
sária, principalmente no caso de união 
estável. É preciso comprovar a união e a 
dependência financeira do falecido. Mui-
tas vezes é indeferido, pois a falta de in-
formação levou a pessoa a enviar a do-
cumentação básica incompleta”, relata a 
advogada.

A dona de casa Maria Almeida Go-
mes, de 59 anos, perdeu o marido no ano 
passado em decorrência de um infarto. 
Como ela não sabia dar entrada no pro-
cesso de pensão por morte, contratou o 
serviço da advogada Iara. O marido não 
deixou filhos, logo o benefício foi apenas 
para a viúva.

“A advogada reuniu todos os docu-
mentos necessários e deu entrada no pro-

cesso. Dois meses depois estava receben-
do o benefício. Ela é muito experiente e 
me ajudou bastante nesse momento difí-
cil”, ressalta a dona de casa.

Valores da pensão
Os valores da pensão por morte va-

riam de acordo com a situação do contri-
buinte falecido. Para o pensionista de se-
gurado aposentado, a pensão passa para 
a cota familiar de 50%, acrescido de 10% 
para cada dependente e pensionista, con-
forme o exemplo a seguir: uma pensionis-
ta com três filhos dependentes receberá 
90% do valor da aposentadoria do faleci-
do: 50% cota familiar) + 10% (pensionista) 
+ 10% (dependente 1) + 10% (dependente 
2) + 10% (dependente 3) = 90%.

No caso do pensionista de segurado 
do INSS que estiver trabalhando e vier 
a falecer, o cálculo da pensão por morte 
será feita da mesma forma que o segura-
do falecido como se fosse adquirir apo-
sentadoria por incapacidade permanente, 
ou seja, 60% da média das contribuições 
previdenciárias, sendo que, a partir de 20 
anos de contribuição, tem um acréscimo 
de 2% por cada ano trabalhado.

No caso do dependente inválido ou 
com deficiência intelectual ou grave, a 
pensão será de 100%, tendo direito como 
se fosse aposentado por incapacidade 
permanente na data do óbito, até o teto 
do INSS.

De acordo com a Lei de Benefícios da 
Previdência Social (8.213/91), um novo ca-
samento ou uma nova união estável não 
cancela o benefício da pensão por morte. 
Por outro lado, a advogada Iara Ramos 
esclarece que essa lei proíbe a viúva pen-
sionista de receber outra pensão de côn-
juge ou companheiro. “Não é possível 
receber pensão em virtude da morte do 
outro cônjuge ou companheiro, porém é 
ressalvado o direito de escolher o benefí-
cio mais vantajoso”, explica.

São critérios para ter direito à pensão 
por morte: a comprovação do óbito ou 
morte presumida do segurado; demons-
trar a qualidade de segurado do falecido 
na hora de seu falecimento; e quantidade 
de dependente do falecido.

Advogada Iara Ramos é especialista em 
Direito Previdenciário e Público

Foto: Arquivo Pessoal

O cenário era a Escola Técnica de 
Comércio, anexa ao Ginásio Solon de 
Lucena, na Rua das Trincheiras, 554, no 

Centro de João Pessoa.
Um detalhe importante: a Escola Técnica 

de Comércio funcionava no antigo palacete de 
Ademar Vidal, onde, em fins de dezembro de 
1928, o escritor e etnógrafo Mário de Andrade se 
hospedara, fugindo dos mosquitos e muriçocas 
que infestavam o Hotel Luso-Brasileiro, no 
Varadouro.

Ninguém, ou quase ninguém, sabia que o 
autor de ‘Macunaíma’ passara 15 dias no solar 
do doutor Vidal.

Mário vivera dias inesquecíveis na Rua das 
Trincheiras. Tocava piano até altas horas da 
noite, cantava modinhas brasileiras, saboreava 
os melhores quitutes da terra, feitos pelas mãos 
de José Borges, um jovem cozinheiro da casa 
de Ademar que, à primeira vista, simpatizara 
com Mário de Andrade. Haja quitutes! Haja 
mimos! Haja meiguice! Cinco anos depois da 
sua passagem pela Paraíba, Mário ainda se 
recordava daqueles banquetes tropicais.

Pois é, estudei com Afonso Pereira na Escola 
Técnica de Comércio. Era meu professor de 
português. Saíra das mãos de José Maria 
Barbosa, um filólogo extraordinário, para 
estudar com Afonso. Com Zé Maria aprendi 
apenas gramática. O avesso da língua não era 
quase visto. Pouco falava sobre literatura. José 
de Alencar, Castro Alves e Gonçalves Dias eram 
seus autores prediletos. Nada mais, nada menos 
do que autores românticos.

Afonso Pereira nos mostrou, em sala de 
aula, uma outra vertente: o singular mundo 
machadiano. Leu vários contos de Machado de 
Assis. ‘Uns braços’, por exemplo, foi analisado e 
interpretado pelo nosso mestre.

O ciclópico Machado era dissecado pelo 
olhar arguto de Afonso – ia até aos meandros 
da ficção do “Bruxo do Cosme Velho”. 
Mensalmente, líamos um romance de Machado 
de Assis. Coube-me a leitura de ‘Dom Casmurro’. 
Li-o em três dias, como quem saboreia uma fruta 
tropical.

A pergunta em sala de aula era a mesma de 
sempre: Capitu traiu Bentinho? Afonso orientou 
o debate para outros ângulos do romance.

Mostrou-nos que o romance era narrado em 
primeira pessoa; logo, Capitu era vista pela 
ótica de Bentinho – o narrador não escondia o 
seu ciúme doentio. Então?...

O drama de ‘Dom Casmurro’ é o mesmo de 
‘Afinidades Eletivas’, um romance de Goethe 
que li na Alemanha, nos anos 80 do século vinte. 
Afonso dizia que todo e qualquer drama do 
realismo era igual. Resumindo, Madame Bovary 
e Capitu são irmãs, filhas do realismo burguês.

Carlos 
   Azevedo

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

Rememorando 
Afonso Pereira

Foto: Reprodução

Mário de Andrade, autor de ‘Macunaíma’, passou 
quinze dias hospedado em solar da Rua das Trincheiras

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

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

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

n Policial morre de Covid-19 após recusar vacina
Um policial norte-americano de 51 anos morreu 
de Covid-19 no último dia 28, três meses após 
ser demitido por se recusar a tomar a vacina 
contra a doença. O caso de Robert LeMay 
chamou atenção pois, em outubro, ele gravou 
um vídeo xingando o governador Jay Inslee, 
por ter precisado deixar o emprego. A Covid-19 
se tornou em 2021 a maior causa de morte 
de policiais nos Estados Unidos. Entre os 458 
agentes que morreram no cumprimento do 
dever no ano passado, 301 foram por causa do 
novo coronavírus.

n Mulher é estrangulada por seu próprio cabelo
Uma mulher morreu estrangulada por seu 
próprio cabelo depois que ele ficou emaranhado 
em uma máquina de fábrica que arrancou seu 
couro cabeludo, durante uma entrevista de 
emprego. O caso aconteceu na fábrica Svarmet 
em Borisov, Bielorrússia, que produz fios de 
solda e eletrodos. Umida Nazarova, de 21 anos, 
estava grávida de quase dois meses. A jovem 
se candidatava a um novo emprego. Quando 
funcionários seniores mostravam a fábrica 
para ela, seu cabelo solto ficou preso em uma 
máquina e enrolou em seu pescoço.

Breves & Curtas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00022/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00022/2022, 
que objetiva: Aquisição de mochilas escolares personalizadas, para os alunos da rede pública 
municipal de ensino do Município de Alcantil – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO 10199016402 - R$ 16.200,00.

Alcantil - PB, 17 de Fevereiro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de mochilas escolares personalizadas, para os alunos da rede publica mu-
nicipal de ensino do Municipio de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00022/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 04.004–SECRETARIA DE 
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 12.361.1005.2008 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL(MDE) ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO 
GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00050/2022 - 17.02.22 - ALINNE MARCIA OLEGARIO 
BONIFACIO 10199016402 - R$ 16.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de Preços para aquisição de materiais 
de expediente diversos, destinados a atender as necessidades das Secretarias da Administração 
Municipal e Fundo Municipal de Saúde de Araruna–PB. Abertura da sessão pública: 09:00 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.
pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 17 de fevereiro de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 07 de Março de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS 
AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 120/10; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cpla-
reial2020@gmail.com. Edital: www.areial.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 17 de Fevereiro de 2022
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Março de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material médico–hospitalar destinado 
ao atendimento das demandas da Secretaria e Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 120/10; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33681020. E-mail: 
cplareial2020@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 17 de Fevereiro de 2022
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO PARA ABERTURA

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

O Presidente da Comissão comunica o adiamento da TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022, 
Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para reforma e ampliação da 
Prefeitura Municipal de Baia da Traição–PB, para o dia 23 de Fevereiro de 2022 às 08:00 horas, 
no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: 
(083) 99383–7991. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 17 de Fevereiro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO PARA ABERTURA

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

O Presidente da Comissão comunica o adiamento da TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022, 
Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para reforma da Unidade de Saúde 
Dr. Francisco Porto, localizada na Zona Urbana - Município de Baia da Traição-PB, para o dia 23 
de Fevereiro de 2022 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 
681 - Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99383–7991. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 17 de Fevereiro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 
SIMPLES REMOÇÃO, TIPO PICK–UP, CABINE SIMPLES, 4X4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELÉM. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 07 de 
Março de 2022. Início da fase de lances: 08:01 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 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecom-
praspublicas.com.br. 

Belém - PB, 17 de Fevereiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE FORMA 
PARCELADA DE TESTES RÁPIDOS DE COVID–19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE BELÉM–PB PARA O EXERCÍCIO DE 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - R$ 241.500,00.

Belém - PB, 17 de Fevereiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
MÃES CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, E MATERIAIS DE USO NAS 
CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2022. DOTAÇÃO: 02.04 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 12.361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
– MDE 111.00000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – EDU-
CAÇÃO 212.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 212.361.1001.2024 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 113.000000 TRANSFERENCIAS DO 
FUNDEB 30% 234.3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL DE BELEM 08.244.2013.2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS 
PROGRAMAS SOCIAIS 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 877.3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM 
OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 311.000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 
DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS 878.3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM 
OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00048/2022 - 15.02.22 
- AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 6.120,00; CT Nº 00049/2022 - 15.02.22 - GUSTAVO 
OLIVEIRA GUEDES SOARES - R$ 16.530,00; CT Nº 00050/2022 - 15.02.22 - NEVALTO DE SOUSA 
PEREIRA - ME - R$ 71.505,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00004/2022, 

cujo objeto é Contratação de Empresa para prestação dos serviços de manutenção e limpeza com 
fornecimento de materiais para 02 (DUAS) piscinas, visando atender as necessidades do Centro 
Municipal de Fisioterapia - CEMFISIO e o ANEXO Grupo Inclusão, da Secretaria de Saúde do 
Municípiofica adiado até ulterior deliberação, para modificação no edital.

Telefone: (083) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 17 de Fevereirode2022.

GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES
PregoeiraSubstituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: aquisição de material 
especial para o procedimento de NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, paciente Sra. Emanuelle 
de Souza Dornellas para atender às necessidades da Gerência Executiva de Regulação desta 
SESCAB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 09 de Março de 2022. Início da fase de 
lances: 09:15 horas do dia 09 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: 08:00 
as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.
pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 17de Fevereiro de 2022.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA 
UNIDADE DE ZOONOSES DE CABEDELO VISANDO “ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
SAÚDE E BEM–ESTAR ANIMAL, COM ENFOQUE NO CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E 
GATOS”, CONFORME CONVÊNIO Nº 915579/2021, COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 10 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:15 
horas do dia 10 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: 
08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.
pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 17 de Fevereiro de 2022.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sis-
tema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para 
aquisição de Equipamentos de Cozinha, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 08 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; 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, 17 de Fevereiro de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 003/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, 
tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 08 de Março de 2022 as 10:00 horas, objetivo: Contratação De 
Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública De Construção de uma Creche com 
capacidade para 100 crianças no município de Caldas Brandão; Informações: Rua José Alípio de 
Santana, 371 - CEP: 58.350-000 - Cajá / Caldas Brandão – PB, ou pelo e-mail: caldasbrandaoli-
citacao@gmail.com. 

Caldas Brandão, 17 de Fevereiro de 2022.
ERIVALDO DA SILVA FERNANDES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022

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

através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 
horas do dia 11 de março de 2022, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de 
Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 
SELMA AGRA VILARIM, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. O Edital está à disposição 
na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: 
(https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.
tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.
pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 17 de fevereiro de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Li5citação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022

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

da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 horas do dia 
14 de março de 2022, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Empreitada 
por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UM NOVO RESERVATÓRIO SUPERIOR PARA O ISEA – INSTITUTO DE 
SAÚDE ELPÍDIO DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O 
Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e 
através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) 
e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@
campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 17 de fevereiro de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.001/2021. PARTES: FMAS/

SEMAS/PMCG E A IMPRENSA NACIONAL.OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
PELA CONTRATADA, DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E 
DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDOS NOS 
TERMOS DO DECRETO Nº 9.215, DE 29/11/2017, COMBINADO COM A PORTARIA Nº 283, DE 
2/10/2018, ALTERAÇÕES POSTERIORES E DEMAIS COMBINAÇÕES LEGAIS.OBJETO DOA-
DITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 18/02/2022, ATÉ 18/02/2023.VALOR DO 
ADITIVO:R$ 66.080,00 (SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
08.122.2001.2141ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS:15001000.FUN-
DAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES 
SALES E MARLEI VITORINO DA SILVA.DATA DE ASSINATURA: 16/02/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CANCELAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022

A Superintendência de trânsito e transportes Públicos torna público o cancelamento nos termos 
da lei termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, c/c a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
com o Decreto 3.555, de 8 de agosto de 2000 e as alterações posteriores, O Pregão Eletrônico 
00002/2022, No qual houve publicação na edição nº 17.555 do Diário Oficial do Estado, e Jornal A 
União dia 15 de fevereirode 2022. Considerando o contido nos autos do Processo Cancelo a Homo-
logação das empresas CHEVROMAIS – Comercio de Pecas, Acessórios e Lubrificantes Ltda - R$ 
7.938,00; J F da Silva Comercio & Serviços - R$ 237.000,00; Porto Sinalização Eireli - R$ 240.000,00

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

Diretor Superintendente

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de informática, 

para atender as necessidades da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00022/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendencia de 
Transito e Transportes Publicos 04.122.2001.2113 – Ações Adiministrativas da STTP  – Material 
de Consumo 4490.52.99 – Equipamentos e material permanente 1000 – Recursos Ordinarios. 
PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina 
Grande e: CT Nº 00009/2022 - 17.02.22 até 31.12.22 - MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS 
DE INFORMATICA EIRELI - R$ 69.730,00;.

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, para 

atender demandas da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00008/2021 
- Ata de Registro de Preços nº 054/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Eletrônico nº 040/2021, realizado pelo SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE 
CAMPINA GRANDE. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – 
Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 04.122.2001.2113 – Ações administrativas da 
STTP 44.90.52 99 – Equipamentos e Material Permanente. PARTES CONTRATANTES: Superin-
tendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00026/2022 - 16.02.22 
até 31.12.22 - ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA - R$ 66.260,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de uma ambulância 0k 
Tipo: A – Simples Remoção Tipo: Furgão, original de fábrica, conforme termo de referência de acordo 
com Proposta: 08730.943000/1210–03 – Ministério da Saúde. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 11 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:10 horas do dia 11 de Março de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
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) 3622–1135.
E-mail: cplcapimpb@gmail.com.
Edital: www.capim.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br

Capim - PB, 17 de Fevereiro de 2022
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0017/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS 
REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO 
DE CONCEIÇÃO – PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 
21/03/2022, ÀS 09H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08/03/2022, 
ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08/03/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS: 08/3/2022 ÀS 09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO 
SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.
BR E HTTP://CONCEICAO.PB.GOV.BR/ACESSO-A-INFORMACAO/LICITACOES.

CONCEIÇÃO/PB, 17 DE FEVEREIRO DE 2022.
TELMA REGINA BARBOSA DE SOUSA

Secretária Municipal de Educação

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 00010/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE IN-

FRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO 
ELETRÔNICO E-SUS AB PEC. FUNDAMENTO LEGAL: PE 00016/2020 – Art. 57, inciso II e Art. 
65, parágrafo primeiro, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e CLÁUSULA SÉTIMA - DOS 
PRAZOS do Contrato 00010/2021. VIGÊNCIA: 08/02/2022 até 07/02/2023. PARTES CONTRA-
TANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE e DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO 
EIRELI - 12 parcelas de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais). Totalizando um acréscimo 
de R$ 190.800,00 (cento e noventa mil, oitocentos reais) ao contrato, ou seja, os mesmos valores 
praticados quando da assinatura do contrato acima mencionado e não ocasionando prejuízos ao 
Erário Público Municipal. Portanto, com o aditivo a ser celebrado, o valor contratual será de R$ 
381.600,00 (trezentos e oitenta e um mil e seiscentos reais). DATA ASSINATURAS: 07/02/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E CER – CONDE/PB; ADJUDICO E HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A - R$ 79.999,80.

Conde - PB, 27 de Janeiro de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 
DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADS DA SECRE-
TARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB; ADJUDICO E HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALFAPRINT LOCACOES EIRELI - R$ 115.200,00; MARCOS 
S. BIUDES – ME - R$ 19.799,40.

Conde - PB, 27 de Janeiro de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO 
DE AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB. 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 Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: www.
conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 17 de Fevereiro de 2022.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00017/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 
– RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB 
– 21.60.10.301.0034.2053/ 21.60.10.301.0034.2085 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 07/02/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00005/2022 - 07.02.22 - MAR-
COS S. BIUDES - ME - R$ 15.839,52; CT Nº 00006/2022 - 07.02.22 - ALFAPRINT LOCACOES 
EIRELI - R$ 90.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CER – CONDE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00012/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS 
E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 21.60.10.301.0034.2053/ 
21.60.10.301.0034.2059 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 1/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00003/2022 - 31.01.22 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS 
S.A - R$ 79.999,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE 002/2022

O Prefeito Constitucional do Município de Coremas, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pela Lei orgânica deste Município, nos autos do processo em epígrafe, etc: Fundamentação: Art. 
13, incisos III e V, e art. 25, inciso II, parágrafo 1ºda Lei 8.666/93, ainda, art. 2º, parágrafo 1º, art. 5º, 
art. 7º e art. 33 da Lei 8.906/94 – Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Objeto: Contratação direta para execução dos serviços especializados requisitados do escritório de 
G & C Assessoria e Consultoria Eireli-EPP, CNPJ: 32.326.799/0001-05, Av. Sen. Ruy Carneiro, 303, 
sala 501, Brisamar,CEP 58032-100, João Pessoa/PB, pelo valor global de R$ 21.600,00 (vinte e um 
mil e seiscentos reais), dando um valor mensal de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Ratifico 
os termos do procedimento de contratação direta em epígrafe, por inexigibilidade de licitação, em 
harmonia com o douto parecer jurídico acostado pelo advogado que o subscreve. 

Coremas-PB, 05 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 002/2022
Inexigibilidade de licitação Nº 002/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: 

G & C Assessoria e Consultoria Eireli-EPP, CNPJ: 32.326.799/0001-05. Objeto: Contratação de 
consultoria, assessoria e auditoria mensal de serviços técnicos especializados de natureza e caráter 
singular e de notória especialização. Quais sejam, pelo período de doze meses, com fundamento 
Art. 25, no inciso II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e com observância do preceito legal 
do art. 26 da Lei 8.666/93. Valor global: R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), dando 
um valor mensal de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).Prazo: 06/01/2022 até 31/12/2022.

Coremas-PB, 06 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº 003/2022
Processo Administrativo nº 22/2022.Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Dr. 

Natanael Ferreira Paula Ltda (Clinica Medica Dr. Natanael Ferreira Paula),CNPJ Nº 44.336.225/0001-
99. Objeto:Prestação de serviços como Médico da estratégia de saúde da família, atendendo as 
necessidades das famílias do município de Coremas-PB. Fundamentação Legal: Art. 25, no inciso 
II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Valor Contratual R$ 78.000.00 (setenta e oito mil reais), 
dando um valor mensal de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Termo de inexigibilidade em: 04/01/2022. 
Ratificação em: 04/01/2022.

Coremas/PB, 04 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 025/2022

Inexigibilidade de Licitação nº 003/2022.
Processo Administrativo nº 22/2022.Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Dr. 

Natanael Ferreira Paula Ltda (Clinica Medica Dr. Natanael Ferreira Paula),CNPJ Nº 44.336.225/0001-
99. Objeto: Prestação de serviços como Médico da estratégia de saúde da família, atendendo as 
necessidades das famílias do município de Coremas-PB. Vigência até: 05/07/2022. Valor global: 
R$ 78.000.00 (setenta e oito mil reais), dando um valor mensal de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Coremas-PB, 05 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº 004/2022
Processo Administrativo nº 26/2022.Contratante: Prefeitura de Coremas - PB. Contratada: Julian-

na Adijuto Pereira de Oliveira, CNPJ Nº 43.167.663/0001-08. Objeto:Prestação de serviços como 
médica clínica especializada no Programa SAD – Serviço de atenção Domiciliar – “MELHOR EM 
CASA”, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, atendendo as necessidades da secretaria 
de saúde do município de Coremas-PB. Fundamentação Legal: Art. 25, no inciso II da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores. Valor Contratual:R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dando um valor mensal de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Termo de inexigibilidade em: 04/02/2022. Ratificação em: 04/02/2022.

Coremas-PB, 04 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 029/2022

Inexigibilidade de Licitação nº 004/2022. Processo Administrativo nº 26/2022.Contratante: Prefei-
tura de Coremas-PB. Contratada: Julianna Adijuto Pereira de Oliveira, CNPJ Nº 43.167.663/0001-
08. Objeto: Prestação de serviços como médica clínica especializada no Programa SAD – Serviço 
de atenção Domiciliar – “MELHOR EM CASA”, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, 
atendendo as necessidades da secretaria de saúde do município de Coremas – PB. Vigência até: 
07/08/2022. Valor global: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dando um valor mensal de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).

Coremas-PB, 04 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO Nº 017/2022
Processo Administrativo nº 019/2022.Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Vladmir 

de Matos Leitão-ME (VM Ponto), CNPJ: 17.018.554/0001-19. Objeto:Aquisição e instalação de relógio 
de ponto eletrônico para atender as necessidades do município de Coremas-PB. Fundamentação 
Legal: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Valor Contratual: R$ 2.340,00 (dois mil trezentos 
e quarenta reais). Termo de Dispensa em: 26/01/2022. Ratificação em: 26/01/2022.

Coremas-PB, 26 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO Nº 018/2022
Processo Administrativo nº 020/2022.Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Naira 

Ferreira de Araújo Lacerda-ME, CNPJ: 44.910.996/0001-48. Objeto:Contratação de empresa para 
fornecimento de equipamentos de informática e eletroeletrônico para atender as necessidades 
das diversas secretarias do município de Coremas-PB. Fundamentação Legal: Art. 24, inciso II, da 
Lei Federal nº 8.666/93. Valor Contratual: R$ 16.044,40 (dezesseis mil e quarenta e quatro reais e 
quarenta centavos). Termo de Dispensa em: 26/01/2022. Ratificação em: 26/01/2022.

Coremas-PB, 26 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO Nº 019/2022
Processo Administrativo nº 021/2022.Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: José 

Pereira de Oliveira-ME, CNPJ: 44.054.019/0001-96. Objeto:Serviço de transporte rodoviário de 
passageiros entre os trechos das cidades de Coremas-PB x João Pessoa-PB e João Pessoa-PB x 
Coremas-PB, com lubrificante e combustível por conta do município, e manutenção e troca de pneus 
por conta da contratada, em perfeitas condições de uso e segurança. Fundamentação Legal: Art. 
24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Valor Contratual: R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos 
reais), com valor mensal de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).  Termo de Dispensa em: 
27/01/2022. Ratificação em: 27/01/2022.

Coremas-PB, 27 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de fevereiro de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 022/2022

Dispensa de Licitação nº 017/2022.
Processo Administrativo nº 019/2022.Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Vladmir 

de Matos Leitão-ME (VM Ponto), CNPJ: 17.018.554/0001-19. Objeto: Aquisição e instalação de 
relógio de ponto eletrônico para atender as necessidades do município de Coremas-PB. Vigência 
até: 27/04/2022. Valor global: R$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais).

Coremas-PB, 27 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 023/2022

Dispensa de Licitação nº 018/2022.
Processo Administrativo nº 020/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: 

Naira Ferreira de Araújo Lacerda-ME, CNPJ: 44.910.996/0001-48. Objeto: Prestar o fornecimento 
de equipamentos de informática e eletroeletrônico para atender as necessidades das diversas 
secretarias do município de Coremas-PB. Vigência até: 27/07/2022. Valor global: R$ 16.044,40 
(dezesseis mil e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).

Coremas-PB, 27 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 024/2022

Dispensa de Licitação nº 019/2022.
Processo Administrativo nº 021/2022.Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: José 

Pereira de Oliveira-ME, CNPJ: 44.054.019/0001-96. Objeto: Serviço de transporte rodoviário de 
passageiros entre os trechos das cidades de Coremas-PB x João Pessoa-PB e João Pessoa-PB x 
Coremas-PB, com lubrificante e combustível por conta do município, e manutenção e troca de pneus 
por conta da contratada, em perfeitas condições de uso e segurança. Vigência até: 28/04/2022. 
Valor global: R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), com valor mensal de R$ 5.300,00 
(cinco mil e trezentos reais).

Coremas-PB, 28 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO Nº 021/2022
Processo Administrativo nº 24/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Jocelio 

da Silva Buriti-ME (Jocelio Buriti Locação) CNPJ Nº 42.076.052/0001-91. Objeto:Locação de um 
veículo automotivo, utilitário, tipo van, com duas portas frontais e uma porta lateral traseira deslizante, 
com capacidade mínima de 14 (quatorze) ocupantes, ar-condicionado, com combustível por conta 
da contratante (quando estiver em serviço do município), e manutenção por conta da contratada, em 
perfeitas condições de uso e segurança, durante o período de três meses, para ficar a disposição 
da secretaria de educação e ainda prestando outros serviços de interesse da municipalidade caso 
seja necessário Fundamentação Legal: Art. 24, inciso II e IV, da Lei Federal nº 8.666/93; Valor 
Contratual R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com valor mensal de R$ 4.500,00 (quatro 
mil e quinhentos reais).Termo de Dispensa em: 28/01/2022. Ratificação em: 28/01/2022.

Coremas/PB, 28 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2022
Dispensa de Licitação nº 021/2022.

Processo Administrativo nº 24/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Jocelio 
da Silva Buriti-ME (Jocelio Buriti Locação) CNPJ Nº 42.076.052/0001-91Objeto: Locação de um 
veículo automotivo, utilitário, tipo van, com duas portas frontais e uma porta lateral traseira deslizante, 
com capacidade mínima de 14 (quatorze) ocupantes, ar-condicionado, com combustível por conta 
da contratante (quando estiver em serviço do município), e manutenção por conta da contratada, em 
perfeitas condições de uso e segurança, durante o período de três meses, para ficar a disposição 
da secretaria de educação e ainda prestando outros serviços de interesse da municipalidade caso 
seja necessário. Vigência até: 30/04/2022. Valor global: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 
com valor mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Coremas – PB, 31 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVÇOS Nº 070/2022
Pregão Presencial Nº 004/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Maria 

Pereira Alves Araújo-ME, Cnpj: 42.039.391/0001-06. Valor total contrato:R$ 166.500,00 (cento e 
sessenta e seis mil e quinhentos reais) pelos os itens; 1, 2, 3 e 4. Objeto: Prestar serviços parcelado 
no fornecimento de refeições (Lanche/quentinha/almoço/janta nas cidades de Coremas–PB), para os 
técnicos, equipes de apoio, médicos, advogados, Contador Geral, Engenheiro, e outros profissionais 
que por força contratual tenha direito ao mesmo, quando a serviços da municipalidade, através 
das diversas Secretarias, conforme termo de referência.Fonte de Recurso: Próprios (Diversos) 
da Prefeitura de Coremas-PB (Fonte 1500.0000). Dotação: QDD/2022. Execução dos serviços: 
Diariamente. Vigência do contrato: Será de 1 (um) ano. Partes: Irani Alexandrino da Silva(Pela 
contratante) e Sra. Maria Pereira Alves Araújo (Pela contratada).  

Coremas-PB, 01 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 

COXIXOLA–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
CONSTRUTORA MONTEIRENSE EIRELI - Valor: R$ 228.890,76. Dos atos decorrentes do pro-
cedimento 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 Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 17 de Fevereiro de 2022
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 07 de 
Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições 
parceladas de materiais hidráulicos para atender a demanda operacional deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. E-mail: 
licitacuite@gmail.com. Edital: www.cuitedemamanguape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Cuité de Mamanguape - PB, 17 de Fevereiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 09 de 
Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições 
parceladas de telhas, tijolos, brita e cimento para melhor atendimento das Secretarias Municipais. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. 
E-mail: licitacuite@gmail.com. Edital: www.cuitedemamanguape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Cuité de Mamanguape - PB, 17 de Fevereiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Ofici

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, 
Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.010 Gabinete do Prefeito 02.020 
Secretaria Municipal de Administração 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 02.040 Secretaria 
Municipal de Infra Estrutura 02.050 Secretaria Municipal de Educação 02.080 Sec. Municipal de 
Agricultura 02.090 Fundo de Assistência Social 02.100 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
02.110 Sec. Municipal de Meio Ambiente 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 
02.130 Sec Municipal de Cultura e Turismo 04 122 0210 2002 Manut. das Ativ. do Poder Executivo 
04 122 0210 2003 Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio 04 123 0210 2004 Manut. das 
Ativ. de Contabilidade e Tesouraria 04 122 0210 2007 Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura 
12 361 2390 2052 Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar – PNAT 20 605 0960 2018 
Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura 08 244 4870 2016 Manut. das Ativ. do Fundo de 
Assistência social 27 813 2240 2019 Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer 18 541 
4560 2020 Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente 10 301 4280 2021 Manut. do Fundo 
Municipal de Saúde 13 392 2470 2013 Manut. das Ativ. Culturais do Município 3390.30 Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00034/2022 - 17.02.22 - JOSE JOAO DOS 
SANTOS COMBUSTIVEIS - R$ 1.555.700,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de 

pavimentação em paralelepípedos e assentamento de meio–fio granítico, no distrito de Estacada, 
Município de Curral de Cima–PB. LICITANTES HABILITADOS: A S CONSTRUCOES EIRELI; B & F 
EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; BJC CONSTRUCOES EIRELI; CATAO BONGIOVI COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI; CONSTRUPB CONSTRUTORA EIRELI; CONSTRUTORA APODI EIRELI; 
CONSTRUTORA JEW LTDA; D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; DUARTE 
MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; ESTRUTURAL SERVICOS DE 
CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SER-
VICOS LTDA; GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; HARG EMPREENDIMENTOS, 
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA; HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI; JOSE CREZIO 
LOPES FILHO; L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA; QUALITY CONSTRUCOES 
LTDA; R F ENGENHARIA EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; SAMPAIO 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; STAR 
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA; WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGE-
NHARIA LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: GR CONSTRUTORA EIRELI; JGM ENGENHARIA 
E INCORPORACAO LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de 
Preços será realizada no dia 02/03/2022, às 16:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Josefa 
Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 98708–0527. 

Curral de Cima - PB, 04 de Fevereiro de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 0002/2022, que objetiva: Aquisição par-
celada de Gêneros Alimentícios para os alunos da Rede Municipal de Ensino; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO – 
CNPJ: 03.884.141/0001-02 - R$ 393.256,90; ALBUQUERQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
LTDA – CNPJ: 34.420.065/0001-08 – R$ 34.180,00; MOURA DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ: 
35.104.506/0001-25 – R$ 305.518,50. Convocamos a empresa vencedora, para no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Dona Ines - PB, 14 de Fevereiro de 2022
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 0002/2022, que objetiva: Aquisição par-
celada de Gêneros Alimentícios para os alunos da Rede Municipal de Ensino; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO – 
CNPJ: 03.884.141/0001-02 - R$ 393.256,90; ALBUQUERQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
LTDA – CNPJ: 34.420.065/0001-08 – R$ 34.180,00; MOURA DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ: 
35.104.506/0001-25 – R$ 305.518,50. Convocamos a empresa vencedora, para no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores

.Dona Ines - PB, 14 de Fevereiro de 2022
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: Contratação de veículos 
para prestação de serviços de Transporte Escolar aos estudantes do município de Dona Inês durante 
o ano letivo 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EGTUR & 
VIAGENS LTDA – ME - R$ 35.340,00; FRANCISCO MIRO DA COSTA 80547311400 - R$ 42.409,90; 
GEOVANE VICENTE DE LIMA 27321171884 - R$ 42.410,00; INES MARIA BEZERRA DOS SAN-
TOS 01993153454 - R$ 46.450,00; JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 - R$ 37.360,00; 
JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA 20759789487 - R$ 37.360,00; JOSE IRAM CLEMENTINO 
DE ARAUJO LTDA - R$ 41.400,00; JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIÃO 03967058476 – JJ 
TRANSPORTE - R$ 45.440,00; RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCAO - R$ 30.299,00.

Dona Ines - PB, 11 de Fevereiro de 2022
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: Contratação de 
veículos para prestação de serviços de transporte aos estudantes da Rede Municipal de Ensino 
de Dona Inês a serem pagos com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 
(PNATE), durante o ano letivo 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 - R$ 60.590,00; MARCELO PEREIRA 
DINIZ ME - R$ 72.710,00; MARIA LUCINEIDE GONCALVES ROCHA 99202115400 - R$ 76.750,00.

Dona Ines - PB, 11 de Fevereiro de 2022
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de veículos para prestação de serviços de Transporte Escolar aos 
estudantes do município de Dona Inês durante o ano letivo 2022. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 
12.361.2006.2011 Manter Transporte Escolar/3390.36.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física/3390.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 
00087/2022 - 16.02.22 - JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIÃO 03967058476 - R$ 45.440,00; 
CT Nº 00088/2022 - 16.02.22 - RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCAO - R$ 30.299,00; 
CT Nº 00089/2022 - 16.02.22 - GEOVANE VICENTE DE LIMA 27321171884 - R$ 42.410,00; CT 
Nº 00090/2022 - 16.02.22 - JOSE IRAM CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA - R$ 41.400,00; CT 
Nº 00091/2022 - 16.02.22 - FRANCISCO MIRO DA COSTA 80547311400 - R$ 42.410,00; CT Nº 
00092/2022 - 16.02.22 - JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA 20759789487 - R$ 37.360,00; 
CT Nº 00093/2022 - 16.02.22 - JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 - R$ 37.360,00; CT 
Nº 00094/2022 - 16.02.22 - INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 - R$ 46.450,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de veículos para prestação de serviços de transporte aos estudantes da 
Rede Municipal de Ensino de Dona Inês a serem pagos com recursos do Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte Escolar (PNATE), durante o ano letivo 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 12.361.2006.2011 Manter 
Transporte Escolar/3390.36.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; 12.361.2006.2011 
Manter Transporte Escolar/ 3390.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Dona Inês e: CT Nº 00084/2022 - 16.02.22 - MARCELO PEREIRA DINIZ ME - R$ 72.710,00; CT Nº 
00085/2022 - 16.02.22 - MARIA LUCINEIDE GONCALVES ROCHA 99202115400 - R$ 76.750,00; 
CT Nº 00086/2022 - 16.02.22 - ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 - R$ 60.590,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de fardamento escolar destinado a 
distribuição gratuita aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Esperança – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00027/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Espe-
rança: xxx. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00060/2022 - 14.02.22 - DI DINAH COMERCIO DE 
ROUPAS EIRELI - R$ 664.631,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTI-
NADOS A DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Espe-
rança: xxxx. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00038/2022 - 01.02.22 - ALMEIDA COMERCIO DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA - R$ 1.874.242,64; CT Nº 00055/2022 - 09.02.22 - FAGNER HENRIQUE 
DA SILVA - R$ 31.037,54.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de suplementos nutricionais (leite) a serem fornecidos em vir-
tude de ordem judicial para atender pacientes deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança:. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00058/2022 - 08.02.22 até 31.12.22 
- CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENE - R$ 23.413,28.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00004/2022, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO E LICENÇA 
DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO, ADEQUADOS A PORTARIA 373/2011 MTE, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: VLADMIR DE MATOS LEITAO - R$ 14.520,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS, CONFORME INDICADO 
NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE PROCESSO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: WW COMERCIAL EIRELI - R$ 47.088,50.

Gado Bravo - PB, 17 de Fevereiro de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO E 
LICENÇA DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO, ADEQUADOS A PORTARIA 373/2011 MTE, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB. FUNDAMENTO LE-
GAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado 
Bravo: 02.003 – SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO – 02.003.04.122.2001.2003 – COORDENAR E 
MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – 4.4.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS–PESSOA JURÍDICA – 4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTENTE. 
VIGÊNCIA: até 17/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT 
Nº 01601/2022 - 17.02.22 - VLADMIR DE MATOS LEITAO - R$ 14.520,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOCHILAS PERSONA-
LIZADAS, CONFORME INDICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE PROCESSO. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Gado Bravo: 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 1005 2045 – Manter as Atividades do 
FUNDEB 70% – 12 361 1005 2010 – Manter as Atividades do Ensino Fundamental – MDE – 12 361 
1005 2011 – Manutenção de Programas com Recursos do FNDE – 12 361 1005 2013 – Manuten-
ção das Atividades do EJA – 12 365 1005 2014 – Manutenção da Educação Infantil – 12 367 1005 
2015 – Atendimento a alunos especiais – Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo 
– Elemento de Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo 
e: CT Nº 00901/2022 - 17.02.22 - WW COMERCIAL EIRELI - R$ 47.088,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00010/2021
OBJETO: Construção de Passagem molhada sobre o rio Guarabira na Rua Tranquilino Xavier 

– Nordeste I. 
CLASSIFICAÇÃO:
1º lugar – CONSTRUTORA NACIONAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 

36.428.864/0001-56– Valor: R$ 120.456,58 (Cento e Vinte Mil quatrocentos e cinquenta e seis 
reais e cinquenta e oito centavos)

2º lugar – SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 43.339.438/0001-01– Valor: R$ 
134.623,71 (Cento e trinta e quatro Mil  seiscentos e vinte três reais e setenta e hum centavos)

3º lugar – DIT CONSTRUÇÕES IMOB. E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 18.547.219/0001-70– 
Valor: R$ 146.482,86 (Cento e quarenta e seis Mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e 
seis centavos)

4º lugar – INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP ,CNPJ: 03.757.786/0001-84– Va-
lor: R$ 147.962,89 (Cento e quarenta e sete mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos)

5º lugar – META COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 29.903.019/0001-20– Valor: R$ 
148.217,55 (Cento e quarenta e oito Mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos)

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos interes-
sados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antonio André, 39 - 1° Andar - Centro 
– Guarabira, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

16 de fevereiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00011/2021
OBJETO : Contratação de empresa prestação de serviços na Conclusão  de uma Creche 

Proinfância – Tipo 2, na Rua Projetada, s/n – Conjunto Alto da Boa Vista – Guarabira/PB, conforme 
Termo de Compromisso nº PAC2 11459-2014 / FNDE

CLASSIFICAÇÃO:
1º lugar – CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI – ME I, CNPJ: 42.179.361/0001-97 – Valor: 

R$ 1.599.961,92 (Um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e um e 
noventa e dois centavos).

2º lugar – AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 23.587.584/0001-49– Valor: R$ 
1.664.402,66 (Um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e sessenta 
e seis centavos).

3º lugar – META COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 29.903.019/0001-20– Valor: R$ 
1.721.100,92 (Um milhão, setecentos e vinte e um mil, cem reais e noventa e dois centavos).)

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos interes-
sados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antonio André, 39 - 1° Andar - Centro 
– Guarabira, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

16 de fevereiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
ANULAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: Contratação de empresa para con-
fecção de material de consumo para distribuição gratuita; ANULO o correspondente procedimento 
licitatório. Justificativa: Processo inerente ao certame eivado de vício, por ausência de pesquisa 
de mercado nos autos.

Gurinhém - PB, 17 de Fevereiro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
ANULAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: Aquisição de material de consumo 
destinado a secretaria de saúde deste município; ANULO o correspondente procedimento licita-
tório. Justificativa: Processo inerente ao certame eivado de vício, por ausência de pesquisa de 
mercado nos autos.

Gurinhém - PB, 17 de Fevereiro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: Contratação de 
profissionais para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria para 
secretaria de Assistência Social deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - R$ 36.000,00; RUFILA MARIA 
DA COSTA SOARES - R$ 15.600,00.

Gurinhém - PB, 10 de Fevereiro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: Contratação de 
profissionais para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria para 
secretaria de Educação deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: MARIA CECILIA DA SILVA 70748312471 - R$ 30.000,00.

Gurinhém - PB, 10 de Fevereiro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: Contratação de 
profissionais para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria para 
secretaria de Educação deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: MARIA CECILIA DA SILVA 70748312471 - R$ 30.000,00.

Gurinhém - PB, 10 de Fevereiro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de profissionais para prestação de serviços técnicos especializados de 
consultoria e assessoria para secretaria de Assistência Social deste município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2022. DOTAÇÃO: DOTAÇÃO: 02.080–FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSIST.SOCIAL 02080.08.244.0017.2044 – COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS 
DO FNAS/SUAS 02.080–FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 3.3.90.39.99.00 OUTROS 
SERV.DE TERCEIROS–P.JURIDICA OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 33.90.39.00 – 
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria. VIGÊNCIA: até 16/02/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00013/2022 - 16.02.22 - MAPE CONSULTORIA E 
PROJETOS EIRELI - R$ 36.000,00; CT Nº 00014/2022 - 16.02.22 - RUFILA MARIA DA COSTA 
SOARES - R$ 15.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00004/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada no ramo para os serviços de coleta de digitais 
e tratamento dos pontos eletrônicos dos funcionários da Administração Municipal; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA ME-
DEIROS 04635431495 - R$ 28.800,00.

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00005/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00005/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento e serviços de instalação 
de sistemas de segurança para melhor desempenho e funcionamento das atividades da Secretaria 
de Segurança Pública Municipal de Itapororoca; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA - R$ 49.984,90 (Quarenta e 
Nove Mil Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa Centavos).

Itapororoca - PB, 17 de fevereiro de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00005/2022. OBJETO: Contratação de empresa no 
ramo pertinente para fornecimento e serviços de instalação de sistemas de segurança para melhor 
desempenho e funcionamento das atividades da Secretaria de Segurança Pública Municipal de 
Itapororoca. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 17/02/2022.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento e serviços de instalação 
de sistemas de segurança para melhor desempenho e funcionamento das atividades da Secretaria 
de Segurança Pública Municipal de Itapororoca. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00005/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO Dotação consignada no 
orçamento vigente 2022 Elemento de despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo / 3.3.90.39.01 
– Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00044/2022 - 
17.02.22 - ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA - R$ 49.984,90.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS TIPO BOMBA, DESTINADOS A ATEN-
DER AS DEMAMNDAS DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços 
nº AD00001/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00029/2021, decorrente do processo licitatório 
modalidade Pregão Presencial nº 00029/2021, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ 
DE MAMANGUAPE. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Itapororoca: 08.000 Sec Munic 
Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 11.110 Sec Municipal de Agricultura 3390.30 Material de Consumo 
4490.52 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00043/2022 - 
17.02.22 - JOSIANE FERREIRA DE MELO 12485215448 - R$ 115.396,18.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00004/2022. OBJETO: Contratação de empresa es-
pecializada no ramo para os serviços de coleta de digitais e tratamento dos pontos eletrônicos dos 
funcionários da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 
14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 10/02/2022.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo para os serviços de coleta de digitais 
e tratamento dos pontos eletrônicos dos funcionários da Administração Municipal. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNI-
CÍPIO Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 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 Itapororoca e: CT Nº 00014/2022 - 10.02.22 - 
MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 - R$ 28.800,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, por meio do site https://www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento de peças 
genuínas ou Originais de primeira linha com reposição, independente de marca para serem utiliza-
dos na manutenção dos veículos e equipamentos da linha Leve, integrantes da frota da Prefeitura 
Municipal, tendo como critério de julgamento o maior percentual de desconto sobre a Tabela do 
SISTEMA CILIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 03 de Março de 2022. Início da 
fase de lances: 09:05 horas do dia 03 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 31/20; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 
Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Itatuba - PB, 15 de Fevereiro de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimento de forma parcelada de materiais e insumos odontológicos para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde do município de Jericó/PB. Abertura da sessão pública: 08:00 horas 
do dia 04 de Março de 2022. Início da fase de lances: 08:30 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 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Jericó - PB, 17 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: Registro de preços 
para eventual aquisição de materiais de limpeza, saneantes e descartáveis, destinados a atender 
as necessidades das secretarias municipais e fundo municipal de saúde; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA - R$ 
1.264,20; MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - R$ 
331.935,35; OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - R$ 140,00.

Lagoa de Dentro - PB, 11 de Fevereiro de 2022
JOSE PEDRO DA SILVA

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, saneantes e 
descartáveis, destinados a atender as necessidades das secretarias municipais e fundo municipal 
de saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Pró-
prios do Município de Lagoa de Dentro: 04 122 1002 2002 Operacion do Serviço de Repres Oficial 
000016 3390.30 99 Material de Consumo 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO 04 122 0021 
2004 Operacionalização dos ServAdm Gerais 000030 3390.30 99 Material de Consumo 02.030 
SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 1004 2006 Manut das Ativ da Secretaria de Finanças 000042 
3390.30 99 Material de Consumo 02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 0403 2012 Manut 
das Ativ do Ensino Fundamental 000064 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 0403 2067 
Manutenção do FUNDEB 40% 000081 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 0403 2079 Transf 
Salário Educação 000144 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 0403 2080 Outras Transf do 
FNDE 000150 3390.30 99 Material de Consumo 02.060 SEC DE INFRA–ESTRUTURA, SERVIÇO 
URB E RURAL 04 122 0021 2019 Manut das Atividades de Obras e Urbanism 000103 3390.30 99 
Material de Consumo 02.080 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20 122 0021 2021 Coord e Manut 
das Ativ da Secretaria de Agricultura 000113 3390.30 99 Material de Consumo 02.090 SECRETARIA 
DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO 27 812 0721 2027 Coord, Prom, IncentAtiv de Esp e Lazer 
000138 3390.30 99 Material de Consumo 02.100 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE 
DENTRO 10 301 0083 2029 Coord das Ativ do ProgSaude na Familia 000161 3390.30 99 Material 
de Consumo 10 301 0083 2030 CoordProgSaude Bucal 000167 3390.30 99 Material de Consumo 
10 301 0083 2032 Manut do Fundo Munic de Saude 000177 3390.30 99 Material de Consumo 10 
301 0083 2033 Mant das Ativ de Saude – SUS/PAB 000187 3390.30 99 Material de Consumo 10 
301 0210 2068 Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atenção Básica 000194 3390.30 99 
Material de Consumo 10 301 0210 2069 NASF – Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia 000203 
3390.30 99 Material de Consumo 10 301 0210 2072 SAMÚ – Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgencia 000216 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 0210 2073 Outros ProgFinanc Fundo a 
Fundo–FNS 000221 3390.30 99 Material de Consumo 10 305 0246 2185 ENFRENTAMENTO DA 
EMERGENCIA COVID 19 – FMS 000359 3390.30 99 Material de Consumo 02.110 FUNDO MUNI-
CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 122 0125 2041 Man Fundo Municipal de Assist Social 000237 
3390.30 99 Material de Consumo 08 244 0125 2046 Mant das Ativ de Assistencia a Carentes 000243 
3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita 08 244 0125 2050 Manut de Outros Programas FNAS 
000248 3390.30 99 Material de Consumo 08 131 0059 2081 Manutenção do Programa Criança 
Feliz 000291 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro e: CT Nº 00031/2022 
- 14.02.22 - MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI 
- R$ 99.000,96; CT/FMS Nº 00032/2022 - 14.02.22 - MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE 
INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - R$ 232.934,39; CT Nº 00033/2022 - 14.02.22 - JULIANA 
HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA - R$ 1.264,20; CT Nº 00034/2022 - 14.02.22 - OLIVEIRA EULÁLIO 
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - R$ 140,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E 
TRATAMENTO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2021. ADITAMENTO: Reajuste de preço contratado - Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Lagoa Seca e: CT Nº 00052/2021 - ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - 
EPP - CNPJ: 11.955.108/0001-54 - 1º Aditivo - acréscimo de 10%; que corresponde a um aumento 
de R$ 21.000,00, passando o valor do contrato anual para R$ 231.000,00 e prorroga o prazo por 
mais 12 meses. ASSINATURA: 11.02.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA POR VALOR Nº DV003/2022
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação nº DV003/2022, que objetiva: Contratação de 
uma pessoa jurídica para prestar serviços no transporte de 20 (vinte) viagens dos resíduos sólidos 
residenciais e comerciais (sendo uma viagem por semana, para o aterro sanitário ecosolo gestão 
ambiental, localizado à PB-138, 1661, Zona Rural, Campina Grande-PB, distante 163km, só de ida 
da cidade de Livramento-PB, com um caminhão com carroceria tipo rollonroll off, com capacidade 
para 40M³, que são coletados diariamente nesta cidade, ainda deverá disponibilizar um equipamento 
extra (rollonroll off) para ficar estacionado em local indicado pela Secretaria de Serviços Urbanos 
de Livramento-PB, sendo carrego e descarrego por conta da contratada; com base nos elementos 
constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação dapessoa jurí-
dica: VLS Locações e Serviços Eireli, CNPJ: 07.105.616/0001-76, Rua Josefa de Morais Maia, N° 
89, Distrito Industrial, CEP: 58.411-400, Campina Grande-PB, com o valor de R$ 1.700,00 (um mil 
e setecentos reais) por cada viajem, perfazendo o valor total de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil 
reais) pelas 20 (vinte) viagens. Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 14 de fevereirode 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 010/2022
Dispensa Por Valor Nº003/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratado:VLS 

Locações e Serviços Eireli, CNPJ: 07.105.616/0001-76. Valor total contratado: R$ 1.700,00 (um 
mil e setecentos reais) por cada viajem, perfazendo o valor total de R$ 34.000,00 (trinta e quatro 
mil reais) pelas 20 (vinte) viagens. Objeto:Prestar serviços no transporte de 20 (vinte) viagens 
dos resíduos sólidos residenciais e comerciais (sendo uma viagem por semana, para o aterro 
sanitário ecosolo gestão ambiental, localizado à PB-138, 1661, Zona Rural, Campina Grande-
-PB, distante 163km, só de ida da cidade de Livramento-PB, com um caminhão com carroceria 
tipo rollonroll off, com capacidade para 40M³, que são coletados diariamente nesta cidade, ainda 
deverá disponibilizar um equipamento extra (rollonroll off) para ficar estacionado em local indicado 
pela Secretaria de Serviços Urbanos de Livramento-PB, sendo carrego e descarrego por conta da 
contratada. Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021; Lei Complementar nº 123, 
de 14/12/2006; e legislação pertinente. Fonte de recurso:Próprios do Município de Livramento-PB 
(Diversos - 500). Dotação:02.080 - Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hídricos, conforme 
QDD/2022. Vigência: Até 31/12/2022. Partes:Ernandes Barboza Nóbrega (pela contratante) e o Sr. 
Gianni de Melo Macedo (pela contratada).

Livramento-PB, 15 de fevereiro de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para realização de exames de ultrassonografia no município conforme o termo de 
referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JAD SERVICO DE 
DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - R$ 92.400,00.

Logradouro - PB, 15 de Fevereiro de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Nos termos do relatório final apreentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: Contratação de empresa no 
ramo especializado para serviços de recarga de tonner, cartuchos e outros similares conforme termo 
de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE JOCIEL 
ANTERO DA SILVA 08828218495 - R$ 110.153,00.

Logradouro - PB, 17 de Fevereiro de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de exames de ultrassonogra-
fia no município conforme o termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00010/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 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 Logradouro e: CT Nº 00028/2022 - 15.02.22 - JAD SERVICO DE DIAGNOS-
TICO POR IMAGEM LTDA - R$ 92.400,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
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 10:00 horas do dia 08 de Março de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para o preparo e fornecimento de refeições (café da manhã, almoço e jantar) para os 
servidores públicos e outros quando em serviços especiais e em apoio a administração do município 
de Marcação – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
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. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 17 de Fevereiro de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Maria Alta da Silva, Z/N - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Março de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
combustível tipo gasolina comum para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal de 
Marcação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3625–1604. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 17 de Fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Governador Antônio Mariz, 49 - Centro - Matinhas - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS, 
PROTETORES E CAMARAS DE AR. Abertura da sessão pública: 14:00 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, con-
sideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3637–1041. E-mail: cpl.matinhas@gmail.
com. Edital: www.matinhas.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Matinhas - PB, 17 de Fevereiro de 2022
GLERYSTON MAXWELL MARQUES DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022
A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade Tomada de 
Preços nº. 002/2022, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PARA-
LELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MATINHAS CONFORME CONTRATO 
DE REPASSE N°. 1066013-23. Data de abertura: 09/03/2022 às 14h30min (Horário Local). Cópia 
do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no 
Setor de Licitações da Prefeitura de Matinhas, à Avenida Antônio Mariz 89 - Centro - Matinhas - PB 
no horário de expediente das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis através do E-mail: cpl.matinhas@
gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 36371001

Matinhas, 17 de fevereiro de 2022.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 0003/2022
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 0003/202, cujo objeto 
Aquisição de material de expediente. Tem como vencedora: RONALDO PAIVA NUNES- ME, com 
o valor de R$ 406.249,56 (quatrocentos e seis mil, e duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta 
e seis centavos).

Pedra Branca-PB, 16 de fevereiro de 2022.
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PUBLICA 0001/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratado: Pedro Paulino da Silva Filho
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar.
Valor global: R$ 39.440,00 (trinta e nove mil quatrocentos e quarenta reais),
VIRGENCIA – 31/12/2022

Pedra Branca-PB, 17 de fevereiro de 2022 
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PUBLICA 0001/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratado: Srª. Maria Francineuda Epaminondas Pereira
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar.
Valor global: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)
VIRGENCIA – 31/12/2022

Pedra Branca-PB, 17 de fevereiro de 2022 
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N. º 003/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR torna público que realizará licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico do tipo menor preço, no dia 07 de Março de 2022as 10h30min, tendo como 
objetivo: Aquisição de veículos 0 km, tipo Pick-up, para atender as necessidades do município 
de Pilar-PB; A reunião ocorrerá no portal: www.portaldecompraspublicas.com.br, informações na 
sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal, Praça João José Maroja, nº259, Centro, 
Pilar- PB - CEP: 58338000, no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Pilar - PB, 17 de Fevereiro de 2022
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto 
sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, através 
da Secretaria Municipal de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 301.000,00.

Pilões - PB, 04 de Fevereiro de 2022.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta 
de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas 
Carentes deste Município, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS e 
FUS: 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00005/2022 - 07.02.22 
- DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 301.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 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, às 09:00 horas do dia 03 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições parceladas de lubrificantes, filtros 
e demais derivados de petróleo, destinados aos atendimentos das frotas veiculares pertencentes 
e/ou locadas a esta edilidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 17 de Fevereiro de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
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 Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:30 horas do dia 07 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de peças e aces-
sórios original e genuína, para manutenção de veículos oficiais pertencentes à frota do Município 
de Pilõezinhos–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pilõezinhos - PB, 17 de Fevereiro de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 11:00 horas do dia 07 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 forma parcelada de material 
odontológico diversos, destinados 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 Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 17 de Fevereiro de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 e 
demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do tipo menor 
preço objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA DE 
CONCLUSÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PITIMBU,  em sessão 
pública para abertura dos envelopes de habilitação e proposta que realizar-se-á as 10:00hs do dia 
14/03/2022, na sala da CPL, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua Padre 
José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB. Maiores informações na sala da CPL, no horário de ex-
pediente normal de 08h00min as 12h00min O edital estará disponível para os interessados no site 
oficial do município no link: https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal.

Pitimbu-PB, 17 de Fevereiro  de 2022
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 04 de 
Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇO DE 
ARAÇÃO E GRADAGEM DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNÍCIPIO. 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 001461/11; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: 
LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 17 de Fevereiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULO PICK–UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA V – JAILZA MOREIRA GONÇALVES, NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO ATRAVÉS DE 
EMENDA PARLAMENTAR Nº 11376.311000/1210–02. 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 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 17 de Fevereiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00016/2022, Objeto: Aquisição 

de pneus e câmaras de ar diversos, para melhor atender as necessidades das secretarias deste 
município. para o dia 04 de Março de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: 
Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 17 de Fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
locação de impressoras diversas, destinado a Prefeitura Municipal de Rio Tinto. 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 025/05; 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: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: 
www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 17 de Fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 04 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de frutas 
e verduras diversas, mediante entrega diária conforme solicitação periódica, destinados 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 025/05; 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: 
licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 17 de Fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 15:30 horas do dia 04 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medica-
mentos psicotrópicos diversos, para melhor atender as necessidades da Secretaria 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 025/05; 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: 
licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 17 de Fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medica-
mentos injetáveis e medicamentos diversos, para melhor atender as necessidades da Secretaria 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 025/05; 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: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 17 de Fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 08 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de mate-
riais médicos e hospitalares diversos, destinado a Secretaria 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 025/05; 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: licitacaopmrt@gmail.
com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 17 de Fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Públi-

ca de Compra objetivando: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar deste município. Os 
interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até 
as 14:00 horas do dia 15 de Março de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua Assis 
Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a 
sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 17 de Fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que tem como 
objeto: contratação de empresa para fornecimento parcelado de Material Hospitalar diversos 
destinados as Unidades de Saúde, no atendimento às necessidades da Secretaria de Saúde 
do Município de Santa Luzia - PB. Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais 
das contratações: - Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição 
Ltda, CNPJ: 07.936.090/0001-76, Item(s): 08, 38, 39, 40, 42, 45, 59, 64, 65, 66, 71, 77, 79, 96, 
98, 146, 148, 158, 161, 171, 177, 178, 191, 193, 194, 195, 199, 200. Valor: 101.555,60. - CARMO 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CNPJ: 22.684.331/0001-20, Item(s): 97. Valor: 4.998,00. 
- CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 40.787.152/0001-09, Item(s): 94. Valor: 5.500,00. -CI-
RÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ: 08.674.752/0001-40, Item(s): 02, 32, 46, 47, 48, 49, 50, 
72, 142, 197. Valor: 38.148,50. -DROGAFONTE LTDA, CNPJ: 08.778.201/0001-26, Item(s): 25. 
Valor: 2.740,00. -FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS 
E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 08.160.290/0001-42, Item(s): 101, 149. Valor: 531,00. -GLOBAL 
COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ: 17.892.706/0001-08, Item(s): 146. Valor: 23.594,00. -GTMED 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS 
LTDA, CNPJ: 39.707.683/0001-57, Item(s): 27, 63, 125, 126, 127, 196. Valor: 169.089,78. -I. S. 
COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ: 18.031.325/0001-05, Item(s): 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213. Valor: 7.105,00. 
-IN-DENTAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJ: 07.788.510/0001-14, 
Item(s): 91. Valor: 36.000,00. - MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 
E ORTOPEDICOS LTDA, CNPJ: 38.827.087/0001-48, Item(s): 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 70, 73, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 
90, 102, 103, 107, 109, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 139, 140, 143, 144, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 214, 215, 216. Valor: 639.347,50. -NACIONAL COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO EIRELI, CNPJ: 18.588.224/0001-21, Item(s): 03, 04, 05, 35, 58, 110, 157. Valor: 
63.762,50. - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS 
LTDA, CNPJ: 15.218.561/0001-39, Item(s): 62, 67, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173. 
Valor: 38.330,40. - NOVA ERA SÚDE, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMNTO DE FISIOTERAPIA 
EIRELI, CNPJ: 18.213.121/0001-87, Item(s): 131. Valor: 32.940,00. - ODONTOMED COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s):06, 
31, 74, 75, 85, 88, 93, 100, 108, 128, 129, 130, 141, 147, 172, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 
183, 184, 185, 186, 187, 192. Valor: 94.698,50. - OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 27.130.979/0001-79, Item(s): 104, 105, 106. Valor: 19.200,00. 
-PHARMAPLUS LTDA, CNPJ: 03.817.043/0001-52, Item(s): 07, 09, 10, 43, 44, 92, 99, 111, 112, 113, 
114, 188, 189, 190. Valor: 31.395,40. -TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA, CNPJ: 06.948.769/0001-12, Item(s): 17. Valor: 9.180,00. -VIDA NATURALIS COMERCIO 
ATACADISTA LTDA, CNPJ: 33.511.641/0001-60, Item(s): 23, 24, 41, 76, 78, 95. Valor: 80.505,00.

Santa Luzia - PB, 15 de Fevereiro de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - Biomed Distribuidora 
Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda, CNPJ: 07.936.090/0001-76, Item(s): 
08, 38, 39, 40, 42, 45, 59, 64, 65, 66, 71, 77, 79, 96, 98, 146, 148, 158, 161, 171, 177, 178, 191, 
193, 194, 195, 199, 200. Valor: 101.555,60. - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, 
CNPJ: 22.684.331/0001-20, Item(s): 97. Valor: 4.998,00. - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 
40.787.152/0001-09, Item(s): 94. Valor: 5.500,00. -CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ: 
08.674.752/0001-40, Item(s): 02, 32, 46, 47, 48, 49, 50, 72, 142, 197. Valor: 38.148,50. -DROGAFON-
TE LTDA, CNPJ: 08.778.201/0001-26, Item(s): 25. Valor: 2.740,00. -FARMAGUEDES COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 08.160.290/0001-42, 
Item(s): 101, 149. Valor: 531,00. -GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ: 17.892.706/0001-08, 
Item(s): 146. Valor: 23.594,00. -GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOS-
PITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ: 39.707.683/0001-57, Item(s): 27, 63, 125, 126, 127, 
196. Valor: 169.089,78. -I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ: 18.031.325/0001-
05, Item(s): 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213. Valor: 7.105,00. -IN-DENTAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP, 
CNPJ: 07.788.510/0001-14, Item(s): 91. Valor: 36.000,00. - MODERNA HOSPITALAR COMERCIO 
DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, CNPJ: 38.827.087/0001-48, Item(s): 01, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 70, 
73, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 102, 103, 107, 109, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
139, 140, 143, 144, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 214, 215, 216. Valor: 639.347,50. 
-NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, CNPJ: 18.588.224/0001-21, Item(s): 03, 
04, 05, 35, 58, 110, 157. Valor: 63.762,50. - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPOR-
TACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 15.218.561/0001-39, Item(s): 62, 67, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 173. Valor: 38.330,40. - NOVA ERA SÚDE, COMERCIO VAREJISTA 
DE EQUIPAMNTO DE FISIOTERAPIA EIRELI, CNPJ: 18.213.121/0001-87, Item(s): 131. Valor: 
32.940,00. - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, 
CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s):06, 31, 74, 75, 85, 88, 93, 100, 108, 128, 129, 130, 141, 147, 
172, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 192. Valor: 94.698,50. - OPEN 
FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 27.130.979/0001-79, Item(s): 
104, 105, 106. Valor: 19.200,00. -PHARMAPLUS LTDA, CNPJ: 03.817.043/0001-52, Item(s): 07, 09, 
10, 43, 44, 92, 99, 111, 112, 113, 114, 188, 189, 190. Valor: 31.395,40. -TECNOCENTER MATERIAIS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 06.948.769/0001-12, Item(s): 17. Valor: 9.180,00. -VIDA 
NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ: 33.511.641/0001-60, Item(s): 23, 24, 41, 76, 
78, 95. Valor: 80.505,00.

Santa Luzia - PB, 15 de fevereiro de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 
nº 00001/2022, que objetiva: contratação de empresa para fornecimento parcelado de Material 
Hospitalar diversos destinados as Unidades de Saúde, no atendimento às necessidades da Secretaria 
de Saúde do Município de Santa Luzia - PB, com base nos elementos constantes do processo corres-
pondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): : - Biomed Distribuidora Hospitalar e 
Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda, CNPJ: 07.936.090/0001-76, Item(s): 08, 38, 39, 40, 
42, 45, 59, 64, 65, 66, 71, 77, 79, 96, 98, 146, 148, 158, 161, 171, 177, 178, 191, 193, 194, 195, 199, 
200. Valor: 101.555,60. - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CNPJ: 22.684.331/0001-
20, Item(s): 97. Valor: 4.998,00. - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 40.787.152/0001-09, 
Item(s): 94. Valor: 5.500,00. -CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ: 08.674.752/0001-40, 
Item(s): 02, 32, 46, 47, 48, 49, 50, 72, 142, 197. Valor: 38.148,50. -DROGAFONTE LTDA, CNPJ: 
08.778.201/0001-26, Item(s): 25. Valor: 2.740,00. -FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 08.160.290/0001-42, Item(s): 101, 
149. Valor: 531,00. -GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ: 17.892.706/0001-08, Item(s): 146. 
Valor: 23.594,00. -GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ: 39.707.683/0001-57, Item(s): 27, 63, 125, 126, 127, 196. Valor: 
169.089,78. -I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ: 18.031.325/0001-05, Item(s): 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 
213. Valor: 7.105,00. -IN-DENTAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJ: 
07.788.510/0001-14, Item(s): 91. Valor: 36.000,00. - MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE 
MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, CNPJ: 38.827.087/0001-48, Item(s): 01, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 70, 73, 
80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 102, 103, 107, 109, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 139, 
140, 143, 144, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 214, 215, 216. Valor: 639.347,50. 
-NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, CNPJ: 18.588.224/0001-21, Item(s): 03, 
04, 05, 35, 58, 110, 157. Valor: 63.762,50. - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPOR-
TACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 15.218.561/0001-39, Item(s): 62, 67, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 173. Valor: 38.330,40. - NOVA ERA SÚDE, COMERCIO VAREJISTA 
DE EQUIPAMNTO DE FISIOTERAPIA EIRELI, CNPJ: 18.213.121/0001-87, Item(s): 131. Valor: 
32.940,00. - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, 
CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s):06, 31, 74, 75, 85, 88, 93, 100, 108, 128, 129, 130, 141, 147, 
172, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 192. Valor: 94.698,50. - OPEN 
FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 27.130.979/0001-79, Item(s): 
104, 105, 106. Valor: 19.200,00. -PHARMAPLUS LTDA, CNPJ: 03.817.043/0001-52, Item(s): 07, 09, 
10, 43, 44, 92, 99, 111, 112, 113, 114, 188, 189, 190. Valor: 31.395,40. -TECNOCENTER MATERIAIS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 06.948.769/0001-12, Item(s): 17. Valor: 9.180,00. -VIDA 
NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ: 33.511.641/0001-60, Item(s): 23, 24, 41, 76, 
78, 95. Valor: 80.505,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 15 de fevereiro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 019/2022, cujo 

objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, 
REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RESERVAS DE DIÁRIAS EM 
HOTEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, para 
às 09h00m do dia 04 de Março de 2022. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.
br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portalde-
compraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB,17deFevereiro de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de fevereiro de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Mi-
ritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 07 de Março de 2022, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, 
INCLUINDO TODAS AS DESPESAS RELATIVAS A MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS 
À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS 
DEMANDAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licita coes.santarita.pb.gov.br/
categoria/editais; www.tce.pb.gov. br. 

Santa Rita - PB, 17 de Fevereiro de 2022

MARIA NEUMA DIAS
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00005/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00005/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGE-
NHARIA PARA PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM (CR 917489/2021) 
E (CR 924852/2021); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ENNOVE – CONSULTORIA, SERVICOS DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELI - R$ 19.400,00.

São João do Tigre - PB, 11 de Fevereiro de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00006/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DV00006/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE FORMA CONTINUA DE ACORDO COM 
AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA - R$ 49.985,00.

São João do Tigre - PB, 14 de Fevereiro de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGE-
NHARIA PARA PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM (CR 917489/2021) E 
(CR 924852/2021). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00005/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRA-
CAO – 02 121 2026 2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO 
– 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – 05.000 SECRETARIA 
DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA–ES-
TRUTURA – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até 15/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 
01301/2022 - 14.02.22 - ENNOVE - CONSULTORIA, SERVICOS DE ARQUITETURA E OBRAS 
EIRELI - R$ 19.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA A REALI-
ZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE FORMA CONTINUA DE ACORDO COM AS ESPE-
CIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre:04.000 – SECRE-
TARIA DE SAÚDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João 
do Tigre e: CT Nº 01401/2022 - 15.02.22 - POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA - R$ 49.985,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Bossuet Wanderlei, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para  Aquisição de peças 
para veículos leves, ônibus e outros para veículos das diversas secretarias do município de São José 
de Espinharas/PB, e dos Fundos municipais de Saúde e Assistência Social. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 16 de Fevereiro de 2022
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Bossuet Wanderlei, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 13:00 horas do dia 10 de Março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para  Aquisição de peças 
diversas para os veículos pesados da Prefeitura Municipal de São José de Espinharas/PB. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 16 de Fevereiro de 2022
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

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

Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa física 
ou jurídica prestadora de serviços para moldagem e confecção de próteses dentárias para a po-
pulação adulta e terceira idade do município de São Seb. de Lagoa de Roça, conforme Programa 
Brasil Sorridente, PORTARIA N° 2.485, DE 14 de agosto de 2018 e Portaria Nº 1.825. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 07 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do 
dia 07 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.
br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 14 de Fevereiro de 2022
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2021, que objetiva: Aquisição 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimen-
to ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício 2021; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ALVARO TARCISYO TIBURCIO 
GOMES - R$ 19.985,70; BANJAMIN FRANKLIN ALVES DA SILVA - R$ 9.596,00; COOPERATIVA 
MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA - R$ 33.053,62; 
COOPESCAF – COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICU - R$ 81.551,03; 
ERIVANIA QUEIROZ DO NASCIMENTO - R$ 15.117,00; INACIO DE LOYOLA DE OLIVEIRA - R$ 
19.985,70; MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA - R$ 10.319,00.

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 01 de Dezembro de 2021
ADRIANO JERONIMO WOLFF

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 

Objetivo:Aquisição parcelada de material de limpeza (itens 11 e 12 fracassados no processo 
anterior), para atender as necessidades das secretarias do município de Serra Grande – PB, 
conforme especificações no edital, conforme especificações no edital.

Data da sessão:04 de março de 2022, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br, https://serragrande.pb.gov.br/licita-
caolista.php e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 17 de fevereiro de 2022.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:30hs do dia 18 de 

Fevereiro de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 
00013/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de pneus e câmaras de ar e correlatos diversos, 
destinadas aos veículos e Máquinas Pesadas deste Município, com adoção do sistema de orça-
mentação eletrônica de peças AUDATEX (devidamente homologado pela Federação Nacional das 
Reparadoras de veículos), para amparar os preços para atribuir o maior desconto ofertado. Tipo de 
Julgamento: maior percentual de desconto ofertado que resulta no MENOR PREÇO. Justificativa: 
Razões de interesse público: adequações no edital.. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB. 
Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. 

Sertãozinho - PB, 16 de Fevereiro de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Limpeza, Conservação, Higienização e descar-
táveis diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Sertãozinho: Dotações vigentes apenas para o exercício 2022. Material 
de consumo: 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.04.08. 122.1003.2.013.3.3.
90.30.00.00.00.00.0500 02.05.10.122.1003.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.05.10.301.2018.
2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.0600 02.05.10.
301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.0621 02.06.12.361.1003.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 
02.06.12.361.2004.2.022.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.06.12.361.2004.2.022.3.3.90.30.00.00.00
.00.0540 02.06.12.361.2004.2.022.3.3.90.30.00.00.00.00.0541 02.06.12.361.2004.2.022.3.3.90.3
0.00.00.00.00.0550 02.06.12.365.2003.2.020.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.06.12.365.2003.2.02
0.3.3.90.30.00.00.00.00.0541 02.06.12.365.2003.2.020.3.3.90.30.00.00.00.00.0540 02.07.04.122
.1003.2.014.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.08.20.122.1003.2.007.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02
.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.00.00.00.
00.0660 02.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.00.00.00.00.0661 02.12.26.122.1003.2.071.3.3.90.3
0.00.00.00.00.0500 02.13.13.122.1003.2.072.3.3.90.30.00.00.00.00.0500. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho 
e: CT Nº 00010/2022 - 10.02.22 - KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 413.220,00; CT Nº 
00012/2022 - 14.02.22 - MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 19.730,70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de combustíveis e derivados diversos, sob um raio estabelecido 
de 40km de distância da sede do ORC. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sertãozinho: Dotações vigentes apenas para o 
exercício 2022. Material de consumo: 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.
04.08.122.1003.2.013.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.04.08.243.2013.2.049.3.3.90.30.00.00.00.0
0.0500 02.04.08.243.2013.2.050.3.3.90.30.00.00.00.00.0501 2.05.10.122.1003.2.011.3.3.90.30.0
0.00.00.00.0500 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.05.10.301.2018.2.063
.3.3.90.30.00.00.00.00.0600 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.0621 02.06.12.361.
1003.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.06.12.361.2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02
.06.12.361.2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.0553 02.06.12.361.2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00
.00.0571 02.07.04.122.1003.2.014.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.08.20.122.1003.2.007.3.3.90.
30.00.00.00.00.0500 02.10.08.243.2012.2.046.3.3.90.30.00.00.00.00.0660 02.10.08.244.2012.2
.043.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.00.00.00.00.0660 02.10.08.
244.2012.2.045.3.3.90.30.00.00.00.00.0660 02.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.00.00.00.00.066
1 02.11.04.122.1002.2.002.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.12.26.122.1003.2.071.3.3.90.30.00.00
.00.00.0500. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00011/2022 - 10.02.22 - RAYSSA MARQUES LEITE 
& CIA LTDA - R$ 1.087.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de peças automotivas diversas, destinadas aos veículos e 
Máquinas Pesadas deste Município, com adoção do sistema de orçamentação eletrônica de peças 
AUDATEX. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Sertãozinho: Dotações vigentes apenas para o exercício 2022 Material de consumo: 
02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.04.08.122.1003.2.013.3.3.90.30.00.00.00
.00.0500 02.05.10.122.1.003.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.3
0.00.00.00.00.0500 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.0600 02.05.10.301.2018.2.06
3.3.3.90.30.00.00.00.00.0621 02.06.12.361.1003.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.06.12.361.
2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.06.12.361.2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.0553 02.0
6.12.361.2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.0571 02.07.04.122.1003.2.014.3.3.90.30.00.00.00.00.0
500 02.08.20.122.1003.2.007.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.00.0
0.00.00.0500 02.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.00.00.00.00.0660 02.10.08.244.2012.2.043.3.3.9
0.30.00.00.00.00.0661 02.11.04.122.1002.2.002.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.12.26.122.1003.2
.071.3.3.90.30.00.00.00.00.0500. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00013/2022 - 16.02.22 - CARNEIRO 
DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 60,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: Contratação de empresa, 
para prestação de Serviços Funerários destinados ao sepultamento de pessoas carentes do município 
de Solânea/PB, durante o exercício 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA – ME - R$ 236.260,00.

Solânea - PB, 15 de Fevereiro de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa prestadora 
de serviço de saúde para realização de Exames de Mamografia e citologia do colo do útero, pela 
tabela do SUS, no Município de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3363-1285. Email: 
licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB,17 de Fevereiro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 13:30 horas do dia 03 de Março  de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte e Equiparados, para: Prestação de serviços de instalação e manutenção de ar condicionados, 
para as diversas Secretarias deste Município, exercício 2022. Recursos: previstos no orçamento 
2021. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB,17 de Fevereiro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: Contratação dos 
Serviços de Publicidade volante para divulgações do interesse do Município de Solânea/PB, durante 
o exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ 
PEREIRA DE SOUZA 67637159434 - R$ 88.000,00.

Solânea - PB, 15 de Fevereiro de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição de 
suplementos (leite) e material descartável para nutrição, para atendimento às demandas judiciais 
deste Município – Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: CENTRO ESPEC. EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA - R$ 34.600,00; 
DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 24.445,00; MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 65.609,40; PAULO PONTES DA SILVA – EPP - R$ 38.800,00.

Solânea - PB, 15 de Fevereiro de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de suplementos (leite) e material descartável para nutrição, para atendimento 
às demandas judiciais deste Município – Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:06.00 – FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE) – 10.306.2010.2050. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 – 
MATERIAL DE CONSUMO E 3.3.90.32.99 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (150010002) 
– RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DA SAÚDE – (16000000) – RECURSOS DO 
SUS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Solânea e: CT Nº 00027/2022 - 16.02.22 - CENTRO ESPEC. EM NUTRIÇÃO ENTE-
RAL E PARENTERAL CENEP LTDA - R$ 34.600,00; CT Nº 00028/2022 - 16.02.22 - DROGARIA 
DROGAVISTA LTDA - R$ 24.445,00; CT Nº 00029/2022 - 16.02.22 - MEDERI DISTRIBUICAO E 
IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 65.609,40; CT Nº 00030/2022 - 16.02.22 
- PAULO PONTES DA SILVA - EPP - R$ 38.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação dos Serviços de Publicidade volante para divulgações do interesse do 
Município de Solânea/PB, durante o exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 01.00 – GABINETE DO 
PREFEITO – 04.122.1002.2002 (1500100); 02:00 – 04.122.1002.2004/06.181.1002.2005 (1500100) 
– 03:00 – SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009(1500100) – 04:00 – SECETARIA DE 
DESNVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2003.2012 (1500100)/20.60
6.2003.2015(150010000) – 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2019(15690000
)/12.361.2005.2020 (150101)/12.361.2005.2023(15401030)12.365.2005.2031(15401030)/12.365
.2005.2032(15421030) – 06:00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE – 10.301.
2008.2041(16000000)/10.302.2009.2044(15001002/16000000)/10.302.2009.2045(16000000)/10.
302.009.2046(16000000)/10.30.2010.2047(15001002)/10.303.2011.2049(15001002/16000000)/1
0.301.2008.2054(15001002/16000000)/10.301.2008.2055(1500102/16000000)/10.304.2011.2054 
(15001002/1600000) – 07:00 – FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL (SEC. DE DESENV. SOCIAL E 
CIDADANIA – 08.243.2013.2058(16600000)/08.243.2015.2059(15001000)/08.244.2023.2060(1660
0000)/08.244.2014.2061(16600000)/08.244.2015.2062(166000000)/08.244.2015.2064(15001000)
/08.244,2015.2065(1660000)/08.243.2013.2067(1660000)/08.243.2013.2067(16600000) – 08:00 – 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS , TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.122.1002.2070(1
5001000)/15.452.1002.2071(15001000)/15.452.1002.2072(15001000) – 09:00 – SECRETARIA DE 
INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO – 13.392.2021.2074(1500100)/22.122.1002.2076(1500100
)/27.812.2020.2077(1500100) – 10:00 – SERETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE 
E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2078(1500100) – ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30.99 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00026/2022 - 15.02.22 - JOSÉ PEREIRA 
DE SOUZA 67637159434 - R$ 88.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa, para prestação de Serviços Funerários destinados ao 
sepultamento de pessoas carentes do município de Solânea/PB, durante o exercício 2021. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Solânea:07.00 – FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL (SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E CIDADANIA )– 08.244.2015.2063 . ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.99 – MATERIAL DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00025/2022 - 15.02.22 - FUNERARIA 
E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME - R$ 236.260,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Republicado para correção no titulo

Onde lê-se “eletrônico”, lê-se “presencial”
PREGÃO PRESENCIALNº 25/2022

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07 de 
Março de 2022, ás 09:00 horas, na sala de reuniões na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, 
Situada a Rua Coronel José Gomes de Sá, nº. 27 , 1º andar - Centro – Sousa-PB, procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial, objeto:Aquisição parcelada de Combustíveis, atendendo 
as necessidades do DAESA-Departamento de Água e Esgoto de Sousa, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência no Anexo I deste Edital, os quais são partes integrantes do 
mesmo, que encontra-se disponível na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 
horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.
sousa.pb.gov.br.

Sousa,14 de Fevereiro de 2022.
Fellipe Ruan Lima Mendes

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2022
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 empresa para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e 
corretiva de aparelhos de ar condicionado, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos 
necessários à manutenção e adequados à execução dos serviços nas dependências de todas as 
Secretarias e Órgãos pertencentes a Prefeitura Municipal de Sousa, conforme condições do Edital 
e seus anexos.Abertura das propostas no dia 14 de Março de 2022, às 09:00horas,através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital:portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.
pb.gov.br – portal da transparência. Informações através do e-mail: cplsousa2017@yahoo.com.

Sousa, 17 de fevereiro de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2022
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07 de 

marçode 2022, às 10:30 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada 
à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em Aquisição De Equipamentos E Materiais 
Permanentes  para atender as necessidades da central de abastecimento para a comercialização 
da agricultura familiar do Município Sousa-PB.É obrigatório a utilização de máscaras e respeitar o 
distanciamento social. Interessados poderão baixar o edital no portal da transparência em http://
www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, 
em todos os dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução 
impressa deste edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor cobrado é unicamente 
empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 17 de fevereiro de 2022.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Março de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 
DE SUMÉ. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 17 de Fevereiro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
PROCESSO Nº  19.000.011175.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABO-
RATÓRIO DE COAGULAÇÃO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO, destinado 
ao  HEMOCENTRO, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 08/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº  22-00188-2  
João Pessoa, 17 de fevereiro de 2022.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022
PROCESSO Nº 21.000.000070.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAISAGISMO, SIS-
TEMA DE IRRIGAÇÃO, LIMPEZA DE ESPELHO D’ÁGUA, destinado à SECRETARIA DE ESTADO 
DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SETDE, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 08/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00141-8  
João Pessoa, 17 de fevereiro de 2022.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  010/2022
PROCESSO Nº  21.000.000064.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S):  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO NAS DIVERSAS ESPECIFICAÇÕES, 
INCLUSIVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS DO FABRICANTE, DE CADA MARCA COR-
RESPONDENTE, QUANDO NECESSÁRIO , destinado à  SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 
E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  -  SETDE , conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 08/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº  22-00212-6
João Pessoa, 17 de fevereiro de 2022.

Pollyanna Maria Loreto Meira 
Diretora Executiva da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº   026/2022
PROCESSO Nº   19.000.015123.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S):   REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS 
, destinado aos   HOSPITAIS DA 2ª MACROREGIÃO - HCCG, HETCG, HRP, HMSF, HRQ e HGT, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 09/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº  22-00187-4
João Pessoa, 17 de fevereiro de 2022.

Pollyanna Maria Loreto Meira 
Diretora Executiva da Central de Compras

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2022

REGISTRO Nº 22-00221-7
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA 

AS ESCOLAS LICEU PARAIBANO, ESCOLA OLIVINA OLÍVIA, ESCOLA ARGENTINA PEREIRA 
GOMES, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - IEP E ESCOLA SESQUICENTENÁRIO, 
TODAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 08 de março de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 17 de fevereiro de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL                   

CONCORRÊNCIA Nº 41/2021
Registro CGE Nº 21-02593-8

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
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, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 41/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica das 
Travessias Urbanas nas cidades de Aparecida, Bernardino Batista, bonito de Santa Fé, Cachoeira 
dos Índios, Cajazeiras, Ibiara, Igaracy, Joca Claudino, Lastro, Marizópolis, Nazarezinho, Piancó, 
Poço Dantas, Poço José de Moura, Santa Cruz e São Francisco, aproximadamente  com 32,41 km), 
que no decorrer do prazo recursal, impetraram, tempestivamente recursos contra a decisão da Co-
missão, as Empresas: A.L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA através do processo DER-PRC-2022-00603 
e GL EMPREENDIMENTOS LTDA através do processo DER-PRC-2022-00630. Desta forma, em 
atendimento aos parágrafos 3º e 5º do artigo 109 da Lei de Licitações e Contratos, os autos dos 
processos ficarão com vistas franqueadas aos interessados na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação aos recursos a partir da data 
desta publicação no protocolo do DER/PB .

João Pessoa, 17 de fevereiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 42/2021
Registro CGE Nº 21-02594-6

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
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, comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 42/2021 (Obras de Pavimentação 
Asfáltica das Travessias Urbanas nas cidades de Baía da Traíção,  Anel Viário de Mamanguape 
e Rio Tinto, aproximadamente  com 8,79 km), que no decorrer do prazo recursal, impetraram, 
tempestivamente recursos contra a decisão da Comissão, as Empresas: CLPT CONSTRUTO-
RA EIRELI EPP através do processo DER-PRC-2022-00653, GL EMPREENDIMENTOS LTDA 
através do processo DER-PRC-2022/00632 , CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA através 
do processo DER-PRC-2022/00640  e POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA  através do processo 
DER-PRC-2022-00633 . Desta forma, em atendimento aos parágrafos 3º e 5º do artigo 109 da Lei 
de Licitações e Contratos, o auto dos processos ficarão com vistas franqueadas aos interessados 
na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação aos recursos a partir da data 
desta publicação no protocolo do DER/PB .

João Pessoa, 17 de fevereiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COOPERATIVA DE TURISMO DO ALTO SERTÃO DA PARAÍBA/PB.
TERMINAL DE INTEGRAÇÃO RODOVIÁRIO- IVAN LUCENA DA NÓBREGA- BOX 18- PRAÇA 

DA INDEPENDÊNCIA-CENTRO-PATOS/PB.
CNPJ:21.297.677/0001-03

NIRE: 25400009138
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

E EXTRAORDINÁRIA – AGO E AGE
O Presidente da COOPTAS/PB, usando de atribuições que lhe confere o Estatuto Social em 

seu Art. 37, CONVOCA todos os associados em pleno gozo de seus direitos a participar no dia 13 
de março de 2022 da Assembleia Geral Ordinária,ás 06:30 horas em 1 (primeira) convocação com 
a presença de 2/3 dos associados, ás 07:30 horas em 2 (segunda) convocação com a presença 
de metade mais um pouco dos sócios ou ainda ás 08:30 horas em 3 (terceira) convocação com 
a presença no mínimo de 10 associados. E Assembleia Geral Extraordinária ás 09:30 horas em 
1 (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos associados, ás 10:30 horas em 2 (segunda) 
convocação com a presença de metade mais um pouco dos sócios ou ainda ás 11:30 horas em 
3 (terceira) convocação com a presença no mínimo de 10 associados, na sede da Cooperativa, 
sito no Terminal de Integração Rodoviário- Ivan Lucena da Nóbrega, Box 18-Centro- Patos/PB e 
de forma remota através da plataforma Zoom, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:

PAUTA AGO:
1 - Prestação de contas do Exercício 2021 compreendendo:
A) Relatório de Gestão; B) Balanço Geral; C) Demonstrativo das sobras;
2 - Destinação das Sobras do Exercício;
3 - Eleição do Conselho Fiscal;
4 - Admissão e exclusão de interesse de Cooperados.
PAUTA AGE:
1 - Reforma do Estatuto (inclusão de artigo que trata das assembleias virtuais). 
NOTA: 
1) Declara-se para o efeito legal e estatutário, que o número de sócios nesta data é de 39(Trinta 

e nove);
2) São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes para tornar validas 

as deliberações de que trata a pauta da AGE.
Patos/PB, 10 de Fevereiro de 2022.

George Brito de Lima
Presidente
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