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João Azevêdo assina a ordem de
serviço para a construção do
hospital (no detalhe), que será um
dos maiores do Norte/Nordeste
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saúde de qualidade

Governo autoriza construção
do Hospital da Mulher em JP
Rede materno-infantil do Estado também foi contemplada com equipamentos para 13 maternidades. Página 13
Foto: Roberto Guedes

Incêndio na Alpargatas
Fogo teria começado no almoxarifado da fábrica, localizada em Santa Rita, mas, até
o fechamento desta edição, o motivo do incêndio ainda era desconhecido. Página 8

Palco Tabajara 2022

Com Polyana Resende e Tracundum,
projeto entra em clima de Carnaval.
Página 9

O gol mais rápido da PB

Estado antecipa
os salários e paga
fevereiro até o fim
desta semana

Tensão na Ucrânia:
Putin ordena envio
de tropas russas a
regiões separatistas

Bombeiros da PB
auxiliam na busca
por desaparecidos
em Petrópolis

Aposentados, pensionistas e reformados
recebem já na quintafeira. No dia seguinte,
servidores da ativa e da
administração direta e
indireta poderão sacar o
pagamento.

Decisão ocorreu poucas horas após a Rússia
reconhecer a independência de Donetsk e
Luhansk e, de acordo
com um comunicado,
o objetivo é “manter a
paz” na região.

Militares viajaram na
companhia de cães treinados, que já atuaram
na tragédia de Brumadinho. Ontem à noite,
número de mortos na
cidade fluminense passava de 180.
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Páginas 7 e 15

n “Na ‘idade provecta’, o que

n “Para ficar independente e

vislumbro é a transformação
do amor, a valorização das
amizades, a caridade, o
perdão, a resiliência...”

com liberdade financeira (...),
o importante e crucial não será
ganhar muito e, sim, gastar
menos!”

Alan Francisco, do Campinense, faz história
ao balançar a rede com 16 segundos de jogo.
Página 21

Paraíba mais perto
do Mundial
Conquista de Mayara
Rocha, que no domingo
venceu o Brasileiro de
Powerlifting, coloca
o estado com boas
chances de
entrar na etapa
internacional
do esporte.
Página 21

Abelardo Jurema

Flávio Uchôa
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A Covid em números
CASOS
NA PARAÍBA
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Editorial
Gestão fiscal eficiente
Há uma relação intrínseca entre a gestão fiscal exitosa do Estado e
o desenvolvimento municipal. Quanto melhor for a capacidade de o
Estado arrecadar tributos, mais repasses serão feitos aos municípios,
permitindo que eles possam realizar o planejamento de suas próprias
receitas para a aplicação em obras e serviços para a população.
É notícia alvissareira a que foi divulgada pela Secretaria Estadual
da Fazenda da Paraíba, segundo a qual o repasse anual de tributos do
Governo do Estado para os 223 municípios – especialmente Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) – cresceu 21,56% no ano
passado, na comparação com os repasses realizados em 2020 – os números anunciados – R$ 1,651 bilhão, em 2020, e R$ 2,007 bilhões, em
2021 – demonstram que o equilíbrio fiscal da Paraíba e a eficiência de
sua política de gestão fazendária foram fundamentais para que tivéssemos um crescimento de receita, apesar do período pandêmico, que
causou efeitos flagrantes na economia.
É fato que esses repasses regulares do Governo do Estado às prefeituras contribuem diretamente para a execução orçamentária e para as
políticas públicas municipais, notadamente em relação às cidades de
portes médio e grande que, obviamente, receberam cotas maiores de
ICMS, que é o principal tributo do Estado. Para efeito de compreensão
de como funciona a distribuição desse recurso, em especial, a equação
é simples: de cada R$ 100 arrecadados do ICMS, mensalmente, R$ 25
são destinados aos municípios paraibanos.
É oportuno ressaltar que os repasses realizados em 2021 foram extremamente importantes para que os municípios, cujas economias
também foram impactadas pela pandemia de Covid-19, pudessem fazer esse enfrentamento da crise, mantendo o calendário de investimentos em favor do bem-estar coletivo.
Essa relação entre eficiência fiscal do Estado e fortalecimento das
políticas públicas municipais se mostra evidente, por exemplo, em relação aos recursos do IPVA: o Estado repassa aos municípios 50% da
receita arrecadada, sendo que 10% desse total vai para o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Artigo

Sitônio Pinto

sitoniopinto@gmail.com | Colaborador

O açude de Aroeiras (II)
Eram quase duas da madrugada quando bateram à porta o velho Feliciano Florêncio, na sua casa da rua:
— Louvado seja Nosso Senhor Jesus
Cristo! – gritou a voz quase abafada pelos
trovões, o barulho da chuva e da enxurrada.
— Louvado seja, e o mártir São Sebastião! — Respondeu o velho Feliciano, acordado como todos os viventes do Sertão, sob
o troar da tromba d’água.
— Major Feliciano, é Severino das
Aroeiras!
O velho deu um pulo da cama. Um morador de sua fazenda, àquelas horas e debaixo daquelas águas, batendo à sua porta,
não podia trazer boa notícia. Abriu a porta
sem nem acender o candeeiro. Nem precisava, tal era a continuidade dos relâmpagos.
— Entra, homem! Que notícia tu trazes?
— Boa noite, Major. Com licença, disse
o homem tirando o chapéu encharcado e o
seco receio. — O açude das Aroeiras está
para sangrar e o sangradouro não dá venção as águas da grota. Já deixei os homens
aumentando o sangrador mas é preciso de
mais gente. A água está quase lavando a parede! Se lavar, adeus tia Chica!
Feliciano tinha pouca gente e pouco
tempo de quem se valer, principalmente
àquelas horas e debaixo daquela chuva. A
não ser aos santos do Céu, de onde vinha
aquela água toda! O velho não hesitou mais:
pegou um surrão e jogou todos os santos da
casa dentro do saco de couro, as imagens de
madeira esculpidas pelas mãos demiúrgicas de mestre Besinho Duarte, e benzidas
pelas mãos assassinas do padre Pita, pelas
mãos intolerantes do padre Aranha e pelas
mãos revoltadas do padre Floro — que se
ordenou pelo gosto do pai.
O primeiro foi São Sebastião, que entrou
de cabeça para baixo; foi seguido por Santa Luzia, com os olhos na mão, no escuro
surrão; entraram Santo Antônio, São Jorge
e seu dragão, São Francisco, São João e seu
carneirinho, São Pedro com as chaves do
Céu, São Bento, Santa Terezinha do Menino Jesus, a Santa Ceia com todos os apóstolos — inclusive Judas —, uma gravura da
sagrada Família fugindo para o Egito, a pa-

droeira nossa Senhora do Bom Conselho e,
por fim, o grande crucificado, que ficou com
os braços fora da boca do surrão.
— Vamos embora, Severino, antes que a
água lave e leve a parede do açude!
O velho tirou para as Aroeiras a pé, num
chouto só. A fazenda ficava a pouco mais
de meia légua da vila. Tocou direto para
a parede do açude, onde os homens cavavam tentando aumentar o sangradouro.
Faltavam poucos palmos para a água lamber a parede.
Feliciano saiu com o surrão percorrendo
a barreira. De braças em braças tirava um
santo do saco e o enfiava na terra molhada
e mole, de cabeça para baixo. Quando saiu
no outro lado, voltou-se e gritou:
— Aguentem aí, santarada! Vocês que fizeram o milagre da chuva cair, agora façam
o milagre da chuva parar — ou vão descer
com a parede e o açude grota abaixo!
Como no milagre da tempestade do Mar
da Galileia, os ventos foram amainando e
a chuva abrandando até que pararam, e o
espírito de Deus voltou a pairar sobre as
águas — que só faltavam um palmo para
lamber a parede. Diante da perplexidade
dos homens que trabalhavam no sangrador,
o velho Feliciano desenterrou os santos da
parede do açude, lavou-os e levou-os para a
casa com sua fé poderosa e singularíssima.
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Amanhecer com esporte
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O ‘Setentão’

“

Chegar aos 70 anos é uma idade preocupante e inspiradora na vida de qualquer homem. Para muitos, significa o início do fim da
jornada, um tempo de reflexões e avaliações
sobre o que foi feito e o que há por fazer no
tempo que lhe resta. Como a expectativa de
vida do brasileiro está em 76 anos – sem considerar a pandemia – esse tempo é exíguo e
não permite projetos a longo prazo.
O ‘velho’ Abelardo Jurema, que teve os
seus 70 anos comemorados efusivamente com
uma série de homenagens, chegou a esse estágio em excelentes condições físicas e psicológicas. Vivia a vida com otimismo e jamais
se abateu com a chegada da chamada “idade
provecta” que, segundo o Google, pode significar “experiente, avançado, adiantado” ou,
por outro lado, “velhice e decadência”.
Para o meu pai, entretanto, esse conceito não fazia muita diferença. Afora algumas
queixas naturais sobre pequenos problemas
de saúde que aparecem com o passar dos anos,
não permitia que isso lhe tirasse o bom humor
nem afetasse o seu comportamento. Trabalhava diariamente e fazia da sua crônica no jornal O Norte um arcabouço de suas emoções
e experiências de uma vida repleta das muitas histórias que gostava de contar.
Além disso, ao completar 70 anos, com direito a uma placa de bronze produzida pelo
meu irmão, Oswaldo, que conseguiu resumir
o tamanho de sua personalidade – “Uma vida,
vivida com vida, dando mais vida às nossas
vidas” – Jurema decidiu que, a partir dali, não
faria mais aniversário. Aos que perguntavam
a sua idade respondia, convicto: “Sou um setentão”, e encerrava o assunto.
Este ano, será a minha vez. Com uma disposição de menino e a cabeça de um homem
maduro, atinjo a maioridade com entusiasmo
surpreendente, cheio de planos e ideias. Mesmo com os tais “pequenos problemas de saúde” e as limitações por eles determinadas, diria que me encontro na melhor fase da minha
vida e que sou hoje a pessoa que deveria ter
sido desde que me tornei um homem adulto
e responsável por mim mesmo.

Aos que
perguntavam
a sua idade
respondia,
convicto: “Sou
um setentão”
Abelardo Jurema Filho

Ainda esta semana me submeti a uma cirurgia bem comum aos que chegam à minha
idade. Sob os cuidados do médico Cássio Oliveira, cirurgião respeitado na Paraíba e no Brasil, inteiramente dedicado à ciência e à sua profissão, fiz a correção de uma hérnia inguinal
bilateral, um pequeno inchaço na região da virilha, bem comum aos homens acima dos 50
anos, que pode provocar males irreparáveis se
não for tratada adequadamente.
Com naturalidade, aceitei o fato. A essa altura da vida, com a intimidade da minha fé no
Criador, já não tenho medo de morrer e enfrento as dificuldades com coragem e serenidade.
Três dias depois de ter entrado no Centro Cirúrgico do Hospital da Unimed, me recupero
em casa e encontro forças para redigir essa crônica sem arrefecer o meu entusiasmo e a minha motivação.
Na juventude, jamais imaginei chegar aos
70. Hoje, tornei-me um homem idoso que não
consegue envelhecer, no espírito, no coração
que pulsa, nas emoções e nos sentimentos. Na
“idade provecta”, o que vislumbro é a transformação do amor, a valorização das amizades,
a caridade, o perdão, a resiliência e a compaixão como os sentimentos que verdadeiramente importam.
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em março

Estado anunciará novo
pacote de investimentos
Projetos incluem obras, estradas e políticas públicas, revela João Azevêdo
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

O governador da Paraíba João Azevêdo (Cidadania)
anunciou que vai divulgar em
março um novo pacote de investimentos para o Estado,
com novas obras, estradas e
políticas públicas. O anúncio
ocorreu ontem, durante o programa Conversa com o Governador, veiculado a nível regional através da Rádio Tabajara
Entre os investimentos
anunciados pelo governador,
está a continuidade em políticas públicas na área de educação. “Serão mais 104 creches
dentro do programa primeira infância com investimentos que passam de R$ 100 milhões”, comentou.
Além disso, estão previstos diversos investimentos
nas áreas de infraestrutura
e mobilidade. “O programa
de investimentos que vamos
lançar em março fará com
que a Paraíba continue gerando emprego e renda para
a população”, disse.

Em Guarabira, por exemplo, o Estado vem trabalhando na reta final do projeto de
implantação da Vila Olímpica, além da construção do
Aeródromo, que também
será implantado em Cuité.
Já Araruna receberá investimentos no Programa Rodovias PB, enquanto na área
de saúde o Projeto Amar terá
continuidade.
A grande novidade será
um investimento na área ambiental. “É um programa de
recuperação de centenas de
nascentes do Rio Paraíba,
identificadas e catalogadas.
Faremos uma visita com a
plantação de milhares de árvores dentro dessas nascentes para que a gente possa recuperá-las”.
Repasse para municípios
O governador comentou ainda sobre o repasse de
mais de R$ 2 bilhões para os
municípios paraibanos durante o ano de 2021, mais de
21% acima do valor repassado em 2020. “É resultado

de uma política fiscal equilibrada que garante mais recursos para as prefeituras.
É essa gestão, nota A do Tesouro Nacional, que permite
que a gente faça esse tipo de
repasse”, completou.
Inaugurações
Na última sexta-feira (18)
o governador esteve no interior do estado onde inaugurou obras e iniciou outras.
Ele comentou que semanalmente tem visitado regiões
do Estado para acompanhar
o andamento desses investimentos.
Na sua visita em Cacimba de Dentro, João Azevêdo
anunciou que autorizou a licitação para iniciar as obras
de uma adutora, que vai interligar ao antigo sistema de
água e levar água para cidades da região.
Em sua visita a Araruna,
o governador visitou o acesso ao Parque Estadual da Pedra da Boca, onde foi feito
um investimento de R$ 10
milhões. “Um investimen-

to extremamente importante para o turismo. É um investimento que vai mudar o
perfil da região”.
A viagem do governador
também se estendeu até Pirpirituba, onde acompanhou
as obras da adutora que vai
levar água para a região e
resolver o problema de abastecimento. “Mais de 50 mil
pessoas beneficiadas dentro das ações que estamos
fazendo para minimizar o
impacto da estiagem na região”, comentou João Azevêdo.

n
O governador
comentou o
repasse de cerca
de R$ 2 bi para
os municípios
em 2021,
mais de 21%
acima do valor
repassado
em 2020

joão pessoa

Vereadores aprovam relatório da CPI da Banda Larga
Foto: Divulgação/CMJP

Petronio Torres

A CPI da
Banda Larga
teve início
em setembro
de 2021, foi
prorrogada
em dezembro
e contou com
mais de dez
reuniões
dores, praticando reiterados
descumprimentos à legislação consumerista”, destacou
Odon no documento referindo-se a falhas e cláusulas abusivas nos contratos,
como falta de fornecimento dos contratos e multas extorsivas.
Ainda quanto à violação
do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a Energisa
também responde no tocante ao excesso de fios nos postes da capital, uma vez que
o serviço prestado deve ser
eficiente, seguro e contínuo.
O relatório concluiu que os
fios expostos põem em risco
a segurança das pessoas que
passam nas ruas, além de dificultarem o fornecimento de
serviços de internet. Odon
Bezerra cita ainda acontecimento ocorrido no estado de
Pernambuco no qual três pessoas morreram em decorrência da soltura de fios de alta
tensão em temporada chuvosa.
“Ficou clara a falha na
prestação de serviços por
parte da empresa responsável pelo compartilhamento
de postes públicos, cuja conduta negligente tem acarretado poluição ambiental à
capital paraibana e o risco à

Informe
Ricco Farias

papiroeletronico@hotmail.com

Governador confirma retorno  
ao PSB: “Nossos projetos vão  
na mesma direção política”
Prego batido, ponta virada.
O iminente retorno do governador João Azevêdo (foto) ao
PSB, legenda pela qual se elegeu governador, em 2018,
finalmente será sacramentado em um grande evento, na próxima
quinta-feira, em João
Pessoa, com as presenças do presidente nacional da legenda, Carlos
Siqueira, e, possivelmente, de governadores de Pernambuco, Paulo Câmara, e do Espírito Santo, Renato Casagrande. O
governador, que já vinha dando pistas de que não permaneceria no Cidadania, devido à aliança do partido
com o PSDB, em federação, explicou que esse movimento do Cidadania destoava de sua linha política. “O
partido que eu pertenço, que é o Cidadania, escolheu
um caminho que não me interessa”, disse, referindo-se
à federação com o PSDB, “que faz oposição ao governo, e que não vai apoiar o presidente Lula. Por esses
motivos, liguei para o presidente Roberto Freire e disse que não iria continuar em uma legenda com essa
linha, que não se assemelha ao que eu penso”, argumentou o governador. A respeito da sua escolha pelo
retorno ao PSB, ele ponderou: “Nossos projetos vão na
mesma direção do que eu entendo de fazer política,
que é trazer esperança para a população”.

PT: majoritários apoiam João
Estratégia não faltou. Um dia antes de o presidente
do PT da Paraíba, Jackson Macedo, participar do
evento que lançou a pré-candidatura de Veneziano
Vital (MDB) ao governo, a tendência majoritária
do partido lançou, no domingo, manifesto em que
empenha “apoio à reeleição do governador João
Azevêdo, em total consonância com a união dos
partidos do campo democrático”. O movimento
é comandado pelos deputados Frei Anastácio e
Anísio Maia.  

Sinalização positiva ao telefone
Buba Germano ainda tinha dúvidas quanto a
permanecer do PSB, mas em troca de ideias com
Hervázio Bezerra, por telefone, sinalizou que não
sairá da legenda, neste momento em que o governador João Azevêdo se prepara para retornar às
trincheiras socialistas. Ricardo Barbosa ainda faz
as contas para saber da viabilidade de sua candidatura a deputado federal, mas possivelmente será
convencido a ficar no PSB. Léo Bezerra, vice-prefeito
de João Pessoa, também retorna ao partido.

pettroniotorres@yahoo.com.br

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) que investigou a
prestação de serviços de internet banda larga na capital, aprovou, na manhã de
ontem, o relatório final dos
trabalhos elaborado pelo vereador Odon Bezerra (Cidadania). No documento de 63
páginas, o relator constata
claras violações ao Código de
Defesa do Consumidor, tanto das empresas prestadoras
de internet, quanto da concessionária de energia elétrica, Energisa. O relatório
propõe a elaboração de uma
ação conjunta entre a Prefeitura de João Pessoa, a Energisa e as empresas de internet
para organizar, programar
e promover bairro a bairro a
fiscalização e a limpeza dos
postes e fiação; sugere ainda
a promoção, pela Anatel e
pelas empresas de internet,
de mais políticas educacionais sobre os termos técnicos utilizados nos contratos
e capacitação dos trabalhadores das empresas de telecomunicação.
Odon Bezerra iniciou a
apresentação do relatório justificando a CPI como parte
da função fiscalizatória e de
controle do Poder Legislativo, porém, explicando que
não há poder de polícia. À
comissão cabe a investigação dos fatos a fim de que a
apuração seja enviada aos órgãos competentes para possíveis ações judiciais. “A CPI
procurou agir desde o início
com a finalidade de apurar os
fatos, zelar pela coisa pública e defender o consumidor”,
declarou o relator.
Segundo o relatório, “restou evidente que as empresas prestadoras dos serviços
de internet não vêm cumprindo com suas obrigações
legais frente aos consumi-
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ALPB: quem perde e quem ganha

segurança das pessoas, não
podendo o Poder Público
quedar-se inerte diante das
lesões perpetradas habitualmente pela concessionária”,
afirma o relator.
Encaminhamentos
O relatório será enviado
às autoridades competentes a fim de que elas tenham
ciência dos fatos e tomem as
providências cabíveis. Essas
providências podem ir da lavratura de Termos de Ajustamento de Condutas (TACs)
até a instalação de uma ação
judicial, tal como Ação Civil
Pública, no sentido de que,
após as devidas apurações,
sejam aplicadas as sanções
pelo órgão competente do Poder Judiciário.
O documento será encaminhado para os seguintes
órgãos: Procuradoria Geral
do Ministério Público da Paraíba; Promotoria de Justiça do Consumidor – MPProcon, Promotoria de Justiça de
Proteção ao Meio Ambiente;
Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel; Procon
Estadual, Procon Municipal e
Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor; Agência
Nacional de Energia Elétrica – Aneel e à concessioná-

ria de energia elétrica Energisa Paraíba.
Outras sugestões
O documento também recomenda a revisão dos contratos em vigência pela Anatel
para verificar as ilegalidades
nas cláusulas pelo viés consumerista, além de simplificar
a linguagem e estrutura utilizada nos contratos; por fim
aconselha, por parte da Anatel e das empresas, de previsão em termos percentuais de
‘velocidade mínima’ para que
seja cumprida a velocidade integral contratada.
A vereadora Eliza Virgínia
solicitou que fosse acrescentada ao rol de sugestões que os
órgãos de defesa do consumidor reformulem as classificações das reclamações para
descrever com mais detalhes
os motivos das queixas colhidas dos consumidores.
A CPI teve início em setembro de 2021, foi prorrogada em dezembro e contou
com mais de dez reuniões
com mais de três horas cada
ouvindo depoimentos de
consumidores, representantes de operadoras de internet,
de órgãos de telecomunicações, de defesa do consumidor e da Prefeitura da capital.

Com a saída de Raniery Paulino, o MDB ficará sem
representação na ALPB. Enquanto isso, o PSB, cujos
deputados anunciavam que iriam deixar o partido,
ficará com uma bancada fortalecida – dos oito
eleitos em 2018, ao menos quatro permanecerão:
Hervázio Bezerra, Pollyanna Dutra, Ricardo Barbosa e Buba Germano. Os outros quatro já tem
destinação: Cida Ramos, Estela Bezerra e Jeová
Campos irão para o PT, enquanto Adriano Galdino
embarcou no Republicanos.   

Cartaxo blefou,
afirma Hervázio

Nem João, nem PT:
a solidão de Lígia

“Aquilo foi um blefe,
ele sabe do tamanho
político dele, agora.
Mas para ser candidato a governador? Para
deputado estadual, aí
tudo bem”. Do sempre sincero e direto em
suas respostas, deputado Hervázio Bezerra,
ao afirmar que jamais
acreditou que Luciano
Cartaxo (PT) levaria à
frente a sua anunciada pré-candidatura ao
Governo do Estado. O
ex-prefeito de João Pessoa, como aqui já comentamos, saiu menor,
politicamente, desse
processo.  

Após o grupo minoritário do PT anunciar apoio
à pré-candidatura de
Veneziano – enquanto
a tendência majoritária
da legenda confirmou
apoio à recondução de
João Azevêdo – quem
ficou sem espaço foi
a pré-candidatura de
Lígia Feliciano (PDT),
que aceitava até votar
em Lula, em detrimento da pré-candidatura
de Ciro Gomes (PT) a
presidente, mas não
sensibilizou os petistas.
Agora, ela diz que irá
conversar “com outras
forças políticas”. Pergunta-se: quais?  

“Eu não caibo no MDB”, diz  
Raniery, ao anunciar saída  
Palavra dada, palavra cumprida. O fato que faria
Raniery Paulino deixar o mdb, se concretizou: a
pré-candidatura a governador de Veneziano Vital
do Rêgo – o deputado se mantém no apoio à reeleição de João Azevêdo. “Não transigirei nos meus
princípios. Infelizmente, o mdb deu uma guinada
numa aliança com aquele que sempre combati
[Ricardo Coutinho]. Não caibo, neste momento, no
mdb”, postou nas redes sociais  
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no formato híbrido

UFPB retoma aulas do período 2021.2
Departamentos de graduação do campus I ainda estão definindo como se dará a volta das atividades presenciais
Ítalo Arruda

Especial para A União

As aulas do período acadêmico 2021.2 da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) tiveram início,
ontem, no formato híbrido. No entanto, alguns departamentos dos cursos de
graduação do campus I, em
João Pessoa, ainda estão definindo como se dará o retorno das atividades presenciais. Além do grande
número de discentes matriculados, questões relacionadas à infraestrutura têm
levado chefes de departamento, coordenadores de
curso e diretores de centro
a postergar a volta do ensino nas salas de aula físicas.
De acordo com Pádua
Costa, chefe do Departamento de Odontologia Restauradora, do curso de
Odontologia, vinculado ao
Centro de Ciências da Saúde (CCS), apenas um laboratório, no momento, está com
condições de receber os estudantes, na modalidade
presencial. “Os demais, distribuídos pelo centro universitário, assim como as
salas da clínica onde são

ministradas as aulas práticas de estágio e realizado o
atendimento aos usuários,
estão passando por obras
de reforma, inviabilizando,
com isso, o retorno das aulas nesses locais”, destacou.
A coordenadora do curso, Andrea Gadelha, afirma que o planejamento para
retomar as atividades presenciais já foi elaborado, e
que, nos próximos dias, as
aulas de algumas disciplinas, como a de anatomia,
por exemplo, serão desenvolvidas presencialmente,
mas dentro de um esquema de revezamento, atendendo apenas uma turma
por semana.
“Estamos levando em
consideração a capacidade
física dos laboratórios e das
salas, porque, com a pandemia, tivemos uma retenção
muito grande de alunos, resultando em turmas com até
55 matrículas ativas”, disse
Andrea. Apesar de reconhecer as consequências deste
modelo de ensino híbrido,
“como o comprometimento
do aprendizado e da formação profissional, [as medidas
adotadas] são alternativas
para o andamento do curso”.

Foto: Ortilo Antônio

No CCS, apenas um laboratório está com condições de receber estudantes na modalidade presencial

O mesmo procedimento será adotado pelo Departamento de Fonoaudiologia, cujas aulas práticas,
segundo o professor Giorvan Gadelha, responsável
pela disciplina de estágio
supervisionado, só devem
acontecer a partir da próxima semana, com a retomada dos atendimentos clínicos na instituição.
“Neste primeiro mo-

mento, estamos entrando
em contato com os estudantes e pacientes, comunicando acerca da volta das aulas
e dos serviços, e, na próxima
segunda, voltamos à presencialidade das aulas, com
os grupos de estágio, e das
consultas”, ressaltou o professor, destacando que apenas 10% das disciplinas do
curso permanecerão no sistema remoto.

Para Rafael Freitas, graduando em enfermagem, o
retorno presencial das aulas, sobretudo dos cursos
da área da saúde, é de extrema importância porque são
cursos que exigem o exercício prático das atividades, que, segundo ele, é indispensável para a fixação
dos conteúdos. “Eu entendo que o ensino remoto foi
um meio de driblar os efei-

tos da pandemia na educação, mas nós trabalhamos
com vida, com os cuidados
que se deve ter com a vida
do paciente, e isso não dá
para ser feito à distância”,
avaliou, ao cobrar pelo retorno imediato das aulas
no campus.
Outros centros
Em nota, o Centro de
Comunicação, Turismo e
Artes (CCTA) comunicou
aos professores, técnicos
-administrativos e estudantes que todas “as disciplinas e atividades ocorrerão
de maneira remota, retornando ao presencial a partir de 21 de março, em conformidade com as normas
de biossegurança” e com a
decisão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e
Extensão (Consepe). Ainda
de acordo com o documento, “somente as práticas de
estágio poderão ser realizadas presencialmente”.
Assim como no CCTA,
as aulas no Centro de Educação (CE) e no Centro de
Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA também só serão retomadas em
março.

Covid-19

diário oficial da união

Paraíba registra 799 casos e
tem 46% de ocupação de leitos

Decreto muda regra para militares
da reserva que voltam à ativa

A Secretaria de Estado
da Saúde (SES) registrou,
ontem, 799 casos de Covid-19. Entre os casos confirmados neste boletim, 12
(1,5%) são moderados ou
graves e 787 (98,5%) são leves. Agora, a Paraíba totaliza 562.837 casos confirmados da doença, que estão
distribuídos por todos os
223 municípios. Até o momento, já foram realizados
1.428.943 testes para diagnóstico da Covid-19.
Também foram confirmados seis novos óbitos
desde a última atualização,
três deles ocorridos em 24h.
Com isso, o estado totalizou 10.044 mortes. O boletim registra ainda um total
de 410.800 pacientes recuperados da doença. Os óbitos divulgados neste bole-

Lorenna Rodrigues
Daniel Weterman

tim ocorreram entre os dias
15 e 20 de fevereiro, sendo três em hospitais privados e três em hospitais
públicos. As vítimas são
cinco homens e uma mulher, com idades entre 75
e 95 anos, residentes dos
municípios de Campina
Grande (1); João Pessoa (3);
Princesa Isabel (1) e Tenório (1). Cardiopatia e diabetes foram as comorbidades mais frequentes e um
deles não teve comorbidade informada.
Foi registrado no Sistema de Informação SI-PNI, a
aplicação de 7.757.189 doses.
Até o momento, 3.331.298
pessoas foram vacinadas com a primeira dose
(82,07% do total) e 3.084.917
completaram os esquemas
vacinais, o que represen-

ta 76% da população total
do estado. Do total de vacinados com o esquema primário completo, 3.001.095
tomaram as duas doses e
83.822 utilizaram imunizante de dose única. Sobre
as doses adicionais, foram
aplicadas 33.292 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 1.307.680
doses de reforço na população com idade a partir de
18 anos. A Paraíba já distribuiu um total de 8.161.874
doses de vacina aos municípios. A ocupação total de
leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico), em todo
o estado, é de 46%. Fazendo
um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na
Região Metropolitana de
João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 65%.

Agência Estado

O presidente Jair Bolsonaro editou decreto que modifica regras relacionadas
a militares da reserva que
voltam a atuar na ativa. O
Decreto 10.973, publicado
no Diário Oficial da União
(DOU) de ontem, prevê, entre outros pontos, que o militar da reserva designado
para o serviço ativo terá “os
direitos e os deveres previstos na legislação nas mesmas condições dos militares em serviço ativo”.
O texto estabelece que
esse grupo de militares poderá receber adicional de
permanência, um “bônus”
pago a servidores que já
atingiram o tempo para a

aposentadoria (ou transferência para a reserva), mas
continuam trabalhando.
Esse adicional corresponde a um porcentual do salário do servidor e será pago
para os militares que completarem na ativa 720 dias
de trabalho a mais do que o
tempo requerido para a inatividade remunerada.

n
O texto diz
que esses
militares
poderão
receber um
“bônus”
O texto também facilita a
convocação de militares da
reserva ao acabar com restrições previstas no decre-

to anterior, como a de que o
servidor só poderia voltar a
atuar se não houvesse militar da ativa habilitado para
exercer a mesma função.
O decreto não cria novos cargos e nem acarreta
aumento de despesas, de
acordo com nota da Secretaria-Geral da Presidência
da República. “A proposta
não cria cargos, altera efetivos militares ou acarreta aumento de despesas, tratando-se de mera atualização
do regulamento vigente”,
informa a nota do governo. O decreto é uma regulamentação do Executivo
de um dispositivo do Estado
dos Militares, que estabelece a convocação de integrantes da reserva em caráter
transitório e mediante aceitação voluntária.

curso de Introdução à Informática

Socioeducandos do CSE recebem certificado de conclusão
A parceria entre a Fundação Desenvolvimento da
Criança e do Adolescente
“Alice de Almeida” (Fundac), em parceria com a Fundação Sistêmica, dá o seu
segundo passo no que se refere à formação e profissionalização de socioeducandos. Dezesseis adolescentes
que cumprem medidas judiciais no Centro Socioeducativo Edson Mota (CSE) e são
integrantes da primeira turma concluíram o curso de
Introdução à Informática.
A solenidade de certificação ocorreu na sexta-feira (18), na Unidade Socioeducativa e, de acordo com
Rafael Honorato, coordenador de Profissionaliza-

ção Trabalho e Previdência
da Fundac, o curso ministrado pela empresa de tecnologia da informação Indra Company (Parceira da
Fundação Sistêmica) trabalhou com os adolescentes do
CSE os seguintes conteúdos:
Windows, Word, Excel e PowerPoint. As aulas aconteceram de forma presencial, no
laboratório de informática
da própria unidade socioeducativa, e cumpriram carga horária de 24 horas.
“A parceria com a Sistêmica é fruto de um pedido
dos adolescentes para realizar o curso de informática,
e esse pedido foi abraçado
pela Sistêmica com muito
zelo e dedicação. A Fundac

agradece a toda equipe da
Sistêmica, que tem transformado os sábados de curso
em possibilidades e projetos
de vida para o futuro”, explicou a presidente da Fundac,
Waleska Ramalho.
“Para nós que fazemos a
Fundação Sistêmica, esse momento não é apenas a entrega
de um certificado de papel,
e sim, uma forma de reconhecer o empenho e dedicação de vocês durante todo o
curso básico de informática”,
disse Lívio Lima, coordenador geral da Fundação Sistêmica, durante a entrega dos
certificados, lembrando ainda do papel da Indra Company que foi essencial para
que o curso acontecesse.

Durante a certificação,
o gerente de projetos na Indra Company, Eça Fernandes, falou um pouco sobre
o aproveitamento dos adolescentes durante o curso e
das oportunidades de emprego para os profissionais
da tecnologia da informação. “Espero que vocês tenham aprendido um pouco
e tenham o desejo de continuar com a aprendizagem
na área de informática que,
atualmente, disponibiliza
muita vaga no mercado de
trabalho. E nós estaremos
aqui para dar esse suporte
quando precisarem”, falou.
Débora Raquel, diretora técnica da Fundac, lembrou aos adolescentes que

a socioeducação é uma passagem curta na vida deles
e que a melhor forma de
cumprir a medida socioeducativa é aproveitando as
oportunidades com projeção para fora da internação.
“Que vocês possam aproveitar ao máximo o que a socioeducação oferece durante
esse período de crescimento
e de construção do projeto
de vida de vocês”, concluiu.
E.S.G, adolescente concluinte do curso de informática agradeceu mais uma
oportunidade que a Fundac oferece para os socioeducandos e falou sobre o
custo que seria um curso
como este fora da socioeducação. “São nessas oportuni-

dades que aprendemos muitas coisas e vemos que lá na
rua, tudo pode mudar”, enfatizou.
A solenidade de entrega
dos certificados foi acompanhada pelo diretor do CSE,
Waldir Victor; pela assistente social do CSE, Talita
Rodrigues; pela agente cultural Jany Santos e pelo professor voluntário José Antônio, ambos da Fundação
Sistêmica; pelos agentes socioeducativos da Unidade, e
pelos representantes do setor de Esporte, Cultura e Lazer da Fundac: Nilton Santos (coordenador do eixo)
e Orlando Júnior (jornalista, produtor cultural e oficineiro).
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IMUNIZAÇÃO

PB distribui 244 mil doses de vacina
Das 123.813 destinadas ao público infantil, 14,7 mil já são para finalizar o esquema vacinal da CoronaVac
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) distribuiu ontem 244.751 doses
de vacina contra a Covid-19
para avançar na imunização de crianças entre 5 e 11
anos, adolescentes e adultos. A distribuição conta
com 25.270 doses da Pfizer
Pediátrica e 98.543 da Butantan/CoronaVac destinadas à população entre 6
e 11 anos. No total de doses distribuídas também
estão 13.134 doses da Pfizer/Comirnaty para adultos, 73.320 da AstraZeneca/Fiocruz, 26.960 doses da
Janssen e 7.524 da Butantan/
CoronaVac para a população adulta, que são referentes aos pedidos semanais
dos municípios para a vacinação de adultos e adolescentes contra o agravo.
Finalização
Das 123.813 doses de
vacina dedicadas ao público infantil que a SES entregou ontem, 14.700 já são
para finalizar o esquema
vacinal de duas doses das
crianças que receberam
o imunizante CoronaVac.
Essa distribuição é referente à pauta 03, que foi
entregue no dia 26 de janeiro. De acordo com o Informe Técnico, essa é a última pauta com envio de
dose 1 da vacina Pfizer Pediátrica. A recomendação
é que cada município realize um levantamento da
população de 5 anos que
ainda não foi vacinada e
reserve o imunizante para
esse grupo.
Já as outras 120.938 doses distribuídas ontem foram destinadas para a finalização de esquemas
vacinais primários de adolescentes e adultos. A entrega também visa avançar na dose de reforço da
população adulta, além
daqueles que tomaram a
dose única da Janssen.
A SES recomenda aos
mun icípios que ofereçam vacinas dos laboratórios AstraZeneca e Janssen para doses de reforço
da população acima de 18
anos e utilizem o imunizante da Pfizer para fechamento de esquemas
vacinais já iniciados na
população acima de doze
anos, garantindo o esquema homólogo. Sobre o
imunizante do laboratório Butantan, a orientação
é que seja utilizado para
iniciar esquemas da população acima de 18 anos.
Até o momento, a Paraíba já distribuiu um total de
8.406.625 doses da vacina
contra a Covid-19 para os
223 municípios.

Total
Até o momento,
a Paraíba já
distribuiu 8.406.625
doses da vacina
contra a Covid-19
nos 223 municípios

Foto: Secom-PB

n
Outras
120.938 doses
distribuídas
ontem foram
direcionadas
à finalização
de esquemas
vacinais
primários de
adolescentes
e adultos

A distribuição conta com 25.270 doses da Pfizer Pediátrica e 98.543 da Butantan/CoronaVac destinada à população entre 6 e 11 anos

Procura menor

Capital tem queda na procura por testagem
José Alves

zavieira2@gmail.com

A procura por testagem
de Covid-19 em João Pessoa
teve uma queda considerável. Desde o início do ano, a
Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizava cerca de
dois mil testes por dia. Atualmente, a média é de 1,2 mil.
Segundo o secretário executivo da Saúde, Luís Ferreira
Filho, a porcentagem de positividade nos últimos dias
está em torno de 20%.
Ele conta que desde o mês
de janeiro até ontem a porcentagem de positividade
era de 60%, mas agora está
havendo um decréscimo nos
números e a procura pela testagem também diminuiu.
“Isso vem acontecendo porque já passamos por um pico
maior de contaminação e
também porque os pessoenses estão se sentindo mais
seguros e despreocupados
com a doença. É natural que
essa queda venha acontecendo por esses motivos”, avalia.
Luís Ferreira antecipa
que, durante esta semana,
a Prefeitura de João Pessoa
(PMJP) continuará realizando testagem gratuita para
a Covid-19 e que ela estará
disponível ao público em
três pontos: na Vila Olímpica Parahyba, antigo Dede,
no Bairro dos Estados, das
18h às 21h; e outros dois na
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), das 8h às 12h.
Ele alerta que as pessoas devem ficar atentas aos pontos
de testagem, porque eles podem mudar. Eles são divulgados diariamente no site da
prefeitura.
Os interessados podem ter acesso ao serviço
por meio de agendamento no aplicativo Vacina João
Pessoa ou pelo site vacina.
joaopessoa.pb.gov.br. Além
da Vila Olímpica Parahyba,
os dois pontos na UFPB são
um em frente à Reitoria, destinado para pessoas com de-

Foto: Roberto Guedes

Números
Índice de testes
positivos estava em
60% e agora está
com decréscimo,
caminhando para
em torno dos 20%

ficiência ou comorbidades,
e o outro no Centro de Vivência.
A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é de que o agendamento
dos testes deve ser realizado
apenas por pessoas que estão com sintomas ou síndromes gripais há pelo menos
três dias ou quem manteve
contato com alguém que testou positivo para a Covid-19.
É importante que as pessoas
sigam o protocolo de triagem para não congestionar
o serviço.
Vacinação crianças
O secretário revela que a
vacinação contra a Covid-19
em crianças começou bem
devagar, “mas com a volta
às aulas, com uma busca ativa nas escolas públicas, a Secretaria da Saúde do Município conseguiu um avanço e já
passamos das 45 mil crianças
vacinadas”, comemora.
“A tendência agora, com
esta busca ativa nas escolas,
é que a gente consiga vacinar um número bem maior
de crianças a partir dos 5 até
os 11 anos de idade. Antes da
volta às aulas, nós tínhamos
vacinados 15 mil crianças e
agora, com o retorno das escolas, já vacinamos mais de
20 mil crianças. Nossa meta
é vacinar 100 mil crianças na
capital”, revela. Em crianças
de 5 a 11 anos, foram aplicadas até a sexta-feira passada
29.415 doses.

A Prefeitura de João Pessoa continua realizando testagem gratuita em três pontos da cidade

Sociedade Paraibana de Pediatria
Através de nota, a Sociedade Paraibana de Pediatria (SPP)
recomenda e incentiva os pais a
levarem os filhos, que têm entre 5 e 11 anos, para serem vacinados contra a Covid-19. A
orientação leva em conta as recomendações das principais sociedades científicas e órgãos sanitários regulatórios do mundo.
A SPP destaca que no início da pandemia o risco para
as crianças era muito menor,
mas com avanço da doença e
o aparecimento de novas variantes e cepas, elas ficaram
mais vulneráveis e também
precisam de proteção. A nota
registra que a vacinação é fundamental para o retorno pleno
e presencial das atividades sociais e escolares.
Ainda de acordo com a Sociedade Paraibana de Pediatria,
a criança vacinada contribui
com a proteção indireta para
seus familiares e conviventes
pertencentes a grupos de risco,
que mesmo sendo vacinados,
possam ter perdido sua proteção imunológica ao longo do
tempo. “Vacinando as crianças
estaremos diminuindo a transmissão comunitária do vírus,
colaborando com o alcance das

altas coberturas vacinais e contribuindo com o controle efetivo
da pandemia”, diz a nota, assinada pela presidente da entidade, Socorro Martins.
A SPP destaca ainda que
os critérios para introdução de
uma vacina num programa público não se resumem ao número de mortes relacionadas
à doença contra a qual se deseja uma intervenção. A vacinação, de acordo com os médicos
pediatras, é fundamental para
prevenir sofrimento, hospitalizações, sequelas, uso de antibióticos, visitas aos serviços de saúde e ocupação de leitos em UTI,
entre outros problemas relacionados à Covid-19.
Segunda dose
O secretário executivo da
Saúde do Município de João
pessoa afirma que esta semana também será de vacinação
contra a Covid-19 para todos os
públicos. Ela será aplicada em
mais de 40 unidades básicas e
nos pontos fixos que as pessoas
já conhecem, a exemplo do Shopping Mangabeira e Santuário
Mãe Rainha, no Bairro do Bessa, mas todos devem prestar
atenção aos locais que são di-

vulgados diariamente pelo site
da prefeitura. O grande apelo é
para as pessoas que ainda não
tomaram a segunda dose. “Cerca de 60 mil ainda não tomaram
a segunda dose em João Pessoa
e mais de 100 mil pessoas ainda
não tomaram a dose de reforço, que é a terceira dose. Nosso
apelo maior é para esse público”, destaca o secretário.
As pessoas que vão tomar a
segunda ou a terceira dose têm
que levar o cartão de vacinação
e um documento pessoal com
foto. No caso da terceira dose
para os trabalhadores da saúde, eles devem apresentar um
documento de identificação original com foto e documentação
comprobatória de vínculo em
estabelecimento de saúde de
João Pessoa.
Esse documento pode ser
a carteira de trabalho, o contracheque ou uma declaração
do estabelecimento de saúde. Os profissionais da área
também deverão apresentar
a carteira do respectivo conselho. A cópia da documentação comprobatória ficará retida no ponto de vacinação para
fins de controle dos órgãos fiscalizadores.
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Patos desativa lixão após 15 anos
Resíduos serão levados para aterro sanitário de Campina Grande, com um custo de R$ 300 mil ao mês
Foto: Lusângela Azevêdo

lusangela013@gmail.com
lusangela013@gmail.com

A empresa Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos
LTDA, da cidade Campina
Grande, será responsável
pelo recolhimento e destinação final dos resíduos sólidos
urbanos produzidos no município de Patos, no Sertão da
Paraíba. Já o transporte até o
aterro sanitário, localizado na
PB-138, zona rural de Campina Grande, será feito pela empresa M Construção e Serviços LTDA, do Rio Grande
do Norte, vencedora do pregão para realizar o serviço
do transporte. O processo licitatório aconteceu de forma
presencial na última quinta-feira, 17, após o Ministério
Público da Paraíba (MPPB)
conceder o prazo de 30 dias
para a prefeitura apresentar
uma data para o fechamento definitivo do lixão de Patos. A questão do lixão de Patos e a desativação do local é
discutida há mais de 15 anos
na cidade.
Em 2021, foram coletadas
mais de 65 mil toneladas de
lixo doméstico e da construção civil em Patos, no Sertão
da Paraíba, o que corresponde a quase 180 toneladas por
dia. Desta maneira, é possível de imaginar como o correto manejo e destinação dos
resíduos sólidos é indispensável para a população, e como
se enquadra na condição de
preservação de saúde pública.
A cidade não dispõe de
aterro sanitário próprio e diariamente os resíduos coletados são depositados em um
terreno a céu aberto, localizado na zona rural do município, sem qualquer tratamento. Desta forma, houve a
necessidade de contratar uma
empresa para realizar os ser-

n
Em 2021, foram
coletadas mais de
65 mil toneladas
de lixo doméstico
e da construção
civil em Patos, o
que corresponde
a quase 180
toneladas por dia

Processo licitatório aconteceu de forma presencial, na última quinta-feira, após o MPPB conceder prazo de 30 dias para prefeitura

Ecosolo

Empresa será
responsável pelo
recolhimento e
destinação final
dos resíduos
sólidos urbanos
produzidos
no município

viços. Assim, a Prefeitura de
Patos realizou a licitação e
a empresa Ecosolo venceu
após apresentar o preço de
R$ 43,63 por tonelada. Já o
valor do transporte ficou R$
93,55 por tonelada. A medida leva em consideração a
Lei Federal nº 12.305/2010,
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) e define a disposição final ambientalmente adequada como a distribuição ordenada de rejeitos
em aterros, e observa normas operacionais específicas de modo a evitar danos
ou riscos à saúde pública e a
minimizar os impactos ambientais.
“Fizemos a licitação do
aterro sanitário, do veículo para transportar o lixo e
pedimos mais 30 dias para
que a gente pudesse fazer a
estação de transbordo, que é

o que está faltando para que
a gente possa tirar o lixo daqui. Dentro desses 30 dias
eu já quero que esteja tudo
pronto. Eu quero e vamos
nos dedicar para que dentro
desse prazo eu possa estar
encerrando de uma vez por
todas o nosso lixão. Travando o nosso lixão para que
ali ninguém coloque mais
lixo e depois a gente já possa começar um trabalho de
recuperação daquela área”,
informou o prefeito Nabor
Wanderley.
Nabor Wanderley destacou que a cidade vai gastar mais de R$ 300 mil com
o transporte do lixo de Patos para o aterro sanitário
em Campina Grande.
“Nós vamos levar o nosso lixo para Campina Grande. Carretas estarão diariamente dando duas ou três
viagens levando o lixo da

nossa cidade. Uma média
de duas mil toneladas de
lixo, ou seja, dois milhões
de kg de lixo que nós temos
que transportar de Patos
pra lá. Vai ser um custo alto
para o município. Teremos
aí uma despesa de mais de
R$ 300 mil por mês só com
a retirada desse lixo daqui,
mas que precisa ser feito.
Vamos ter que readequar as
finanças públicas para que
a gente possa atender essa
determinação que é não só
do Ministério Público em
acabar com os lixões, mas é
também uma questão ambiental e que precisa ser resolvida”.
O contrato terá validade
de 12 meses no valor de R$
1.047.120,00 com a empresa
Ecosolo Gestão Ambiental e
2.245.200,00 com a M Construção e Serviços, totalizando R$ 3.292.320,00.

Agilidade

Semob-JP oferece serviços de forma on-line
Para agilizar o atendimento ao usuário sem precisar
sair de casa, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) oferece serviços de forma on-line,
facilitando a vida da população que precisa dar entrada
em processos. Uma das demandas mais recorrentes é
o recurso de multa, que apenas no ano de 2021 foi solicita-

do por 3.139 pessoas. O site é
o serviços.semobjp.pb.gov.br.
Ainda de acordo com levantamento da Semob-JP,
entre 1 janeiro e 17 de fevereiro deste ano, 425 processos já foram protocolados,
tanto de forma on-line como
presencial.
De acordo com o superintendente executivo de mobilidade urbana, Marcos Souto

Maior Filho, a Semob-JP vem
aprimorando os seus serviços
on-line para que o usuário tenha mais praticidade para resolver o que precisar do conforto de casa ou da palma da
mão através do celular.
“Para a população acessar qualquer serviço da Semob-JP, basta entrar no portal: serviços.semobjp.pb.gov.
br, onde além de recursos de

multas, o usuário pode pedir
a emissão da credencial das
vagas especiais, transferência
de pontuação da CNH, identificação do condutor infrator,
com isso, anexando a documentação exigida, permitindo ter o acesso a tramitação
do processo. Lembrando, ainda, que o acompanhamento
pode ser 100% digital. É a Semob-JP aprimorando os ser-

viços para facilitar a vida dos
pessoenses”, declarou.
Atendimento presencial
Para quem não tem acesso
à internet, a Semob-JP também continua com atendimento presencial na sede do
órgão, localizada no bairro do
Cristo Redentor e nas Casas
da Cidadania, do Shopping
Manaíra e em Jaguaribe.
Foto: Ascom/Semob-JP
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A Semob-JP vem aprimorando os seus serviços on-line para que o usuário tenha mais praticidade para resolver o que precisar

Educação

Canal da
Câmara vai
transmitir o
JP Edu TV
A partir de março, a população vai contar com canal
aberto 6.3 para a transmissão e distribuição de conteúdo educativo. O programa JP
Edu TV será mais uma ferramenta do ensino público
municipal, na capital paraibana. O canal foi cedido pela
Câmara Municipal de João
Pessoa (CMJP), em um convênio realizado com a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP).
De acordo com o gestor
da Diretoria de Tecnologia
da Informação e Comunicação da Secretaria de Educação e Cultura do Município
de João Pessoa (Sedec), Diego
Araújo, a grade do novo canal educativo vai exibir aulas e conteúdo educativo de
maneira geral, como filmes
(longas e curtas), desenhos
e documentários.
“As aulas serão transmitidas sob o conceito de pílulas do conhecimento, com
blocos de uma hora (45 minutos de conteúdo educacional e 15 minutos de intervalo), com aulas de 9 minutos
para o Fundamental I e de
7 minutos e meio para os
assuntos do Fundamental
II. Essas aulas vão levar o
aluno para conteúdos externos, como exercícios e mapas
mentais e com interatividade”, explicou Diego Araújo.
Segundo a explanação
do diretor, as aulas serão
apresentadas da seguinte
forma: das 8h às 9h, o ciclo
de alfabetização com disciplinas do primeiro e segundo anos; das 9h às 12h
com assuntos do terceiro
ao quinto ano do Fundamental I; das 13h às 18h do
sexto ao nono ano do Fundamental II; das 18h às 22h
os temas da Educação de
Jovens e Adultos (EJA), do
Alfa I ao ciclo IV.
“Enquanto não alcançamos a interatividade como
bem universal, mesmo que
estejamos trabalhando para
garantir internet com wifi e
chips em nossas escolas, ainda não conseguimos abranger a interatividade em toda
rede do ensino municipal.
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Bombeiros fazem
buscas às vítimas
em Petrópolis
Militares paraibanos e cães estão trabalhando à procura
de pessoas desaparecidas que estão sob os escombros
Dois binômios do Departamento de Operações com
Cães (DOC) do Corpo de
Bombeiros Militar da Paraíba se encontram no Rio de
Janeiro para atuar nas operações de resgate às vítimas
do temporal que provocou
deslizamentos e alagamentos na cidade de Petrópolis,
Região Serrana da capital fluminense.
No domingo (20) os cães
paraibanos detectaram possíveis vítimas, no entanto, devido as fortes chuvas as buscas
foram adiadas. O subtenente
Walter Gomes com a cadela
Thayla e o sargento Adeilton
de Lima com a cadela Luna
integram as equipes de busca e resgate na tentativa de encontrar estas vítimas.
Segundo o tenente-coro-

nel Almir Peixoto, chefe do
DOC, “o emprego deles será
conforme o planejamento do
comando da operação. Ambos os cães enviados, são animais de dupla função, que fazem buscas por pessoas vivas
e por restos mortais. Um dos
cães, a cadela Luna, também
atuou em Brumadinho em
2019, onde realizou oito achados de restos mortais.”.
O envio dos bombeiros paraibanos para o Rio de Janeiro
foi em atendimento à solicitação que chegou na sexta-feira
(18) do comando da Corporação daquele estado. “No sábado enviamos os dois binômios”, informou. Ainda não
há previsão de retorno dos militares, mas estima-se que eles
devem permanecer de oito a
15 dias no local.

De acordo com os bombeiros, a cadela Luna já
atuou também no resgate
das vítimas da tragédia de
Brumadinho, em Minas Gerais, em 2019.

Binômios

Duas duplas foram
enviadas para o Rio de
Janeiro em atendimento
à solicitação do
comando do Corpo de
Bombeiros daquele
estado

Os dois cães já trabalharam na
busca de corpos na tragédia de
Brumadinho, em Minas Gerais

catolé e cabedelo

Operação da Polícia Rodoviária
recupera oito veículos roubados

Suspeitos de assaltos são mortos
durante confronto e troca de tiros

Várias ações realizadas
pela Polícia Rodoviária Federal, no final de semana,
culminaram com a apreensão de oito veículos e a prisão de oito pessoas. O trabalho dos policiais ocorreu
no Sertão do estado durante a operação Carcará, que
faz parte do enfrentamento
ao roubo e furto de veículos.
Durante fiscalização na
Operação Carcará realizada nos municípios de Itaporanga, Piancó, São João
do Rio do Peixe e Uiraúna.
policiais rodoviários federais recuperaram quatro
motocicletas e quatro carros roubados.
Participaram da operação policiais do Comando
de Operações Especiais da
PRF na Paraíba (COE) e dos
Grupos de Patrulhamento
Tático (GPT). A PRF alerta para a importância de

Jovens envolvidos com
roubos e assaltos foram
mortos durante troca de tiros com policiais nas cidades de Catolé do Rocha (Sertão da Paraíba) e Cabedelo
(na Região Metropolitana
de João Pessoa). Os dois casos aconteceram no fim de
semana e estão sendo investigados.
Em Catolé do Rocha a
vítima foi identificada por
Jean de Paiva Santos, de 28
anos. Segundo informações
da Polícia Militar, na noite de sábado (19) Jean e um
companheiro teriam assaltado dois postos de combustíveis e pessoas que estavam
na frente de suas residências
naquela cidade do Sertão
paraibano. A PM foi comunicada e iniciou diligências.
Ainda de acordo com as
informações, em uma das
ruas de Catolé do Rocha os

Foto: Ascom/PRF

fim de semana

Os veículos roubados circulavam na região do Sertão

se conhecer a procedência do veículo seminovo
ao realizar a compra e de
se realizar todos os trâmites burocráticos para a
transferência de propriedade. Valores bem inferiores aos praticados no mercado podem ser um forte
indício de que o veículo tenha sido roubado e adulterado. Somente este ano já

foram recuperados 54 veículos roubados ou furtados que circulavam em rodovias federais da Paraíba,
alguns deles clonados.
Os condutores dos veículos recuperados durante a Operação Carcará foram detidos e conduzidos
para a Polícia Judiciária, e
responderão por receptação de veículo roubado.

suspeitos avistaram a viatura da PM e atiraram contra
os policiais que revidaram.
Jean da Paixão foi baleado
na cabeça e morreu no local
do confronto. Com ele foram
apreendidos celulares, relógios, joias, duas pistolas, carregadores, dinheiro e munições. O confronto aconteceu
na Rua Barão do Rio Branco
e até o final da tarde de ontem o outro suspeito não havia sido localizado.
A polícia constatou que
a moto Honda Bros 160 de
cor vermelha, placa QSB2227 usada pela dupla, havia sido roubada na noite de
sexta-feira (18), em São Bento, sendo levada à delegacia
de Polícia Civil, junto ao material apreendido.
Cabedelo
Um jovem que não teve a
identidade revelada foi mor-

to durante confronto com
a polícia. O fato aconteceu
nesse domingo (20) após a
polícia receber informações
da localização, na comunidade Jardim Manguinhos
de um reboque de jet ski que
havia sido furtado no domingo (13).
O delegado Giovani Giacomelli disse que a vítima,
de identidade desconhecida foi morto durante o confronto no local onde estava o
jet ski. Os policiais encontraram um simulacro ao lado
do corpo da vítima, enquanto que o companheiro dele
conseguiu fugir com uma
arma verdadeira.
O jovem morto no confronto, segundo o delegado,
já era conhecido por ações
criminosas que já havia praticado, tanto naquela localidade como também em outros pontos de Cabedelo.

botijões

Assassinato

Explosões provocam destruição
e deixam duas pessoas feridas

Filho de vereadora é morto a
tiros na frente da residência

Duas explosões de botijões de gás deixaram duas
pessoas feridas na Paraíba,
em Cabedelo, Região Metropolitana de João Pessoa e na
cidade de Vista Serrana, Sertão do estado. Nessas ocorrências o Corpo de Bombeiros foi
acionado.
No Hospital de Emergência e Trauma de Campina
Grande está internada, em
estado grave a comerciante
identificada por Josevânia. Ela
sofreu queimaduras provocadas pela explosão do botijão
de gás quando se encontrava em um quiosque na praça central de Vista Serrana.
Outro comerciante, Nilson

A Polícia Civil, através
da Delegacia de Homicídios de Campina Grande,
está investigando a motivação do assassinato do jovem José Mateus do Nascimento Policarpo, de 20 anos,
ocorrido na noite de sábado (19), na cidade de Lagoa
Seca, no Agreste da Paraíba.
Qualquer informação sobre
a identificação de suspeitos,
a polícia pede para comunicar através do telefone 197.
Mateus, que era filho da
vereadora Maria José do
Nascimento Policarpo, conhecida como Zezé da Verdura, daquele município, segundo a polícia, estava em

Machado Azevedo, 66 anos,
também ficou ferido, mas seu
estado clínico é considerado
estável.
Segundo informações colhidas pela Polícia Militar, o
comerciante Nilson Machado chegou na manhã desse
domingo (20) em seu quiosque e ao abrir o estabelecimento sentiu forte cheiro de
gás e resolveu colocar o botijão fora. Nesse momento Josivânia chegou para abrir o
quiosque vizinho, de sua propriedade. Ela também sentiu
o cheiro, mas pensou ser apenas no quiosque do vizinho
e acendeu um isqueiro, provocando a explosão por cau-

sa do gás espalhado. O Corpo
de Bombeiros de Patos esteve
no local para atender a ocorrência.
Em Cabedelo
Em Praia Formosa, um
quiosque também pegou
fogo por conta da explosão
de um botijão de gás destruindo completamente o estabelecimento.
O dono disse que apenas
algumas cadeiras e mesas,
que estavam fora do estabelecimento foram aproveitados.
O Corpo de Bombeiros também esteve no local, no entanto, o fogo já tinha consumido
tudo. Ninguém ficou ferido.

sua residência com familiares e quando saiu foi atingido por vários disparos de
arma de fogo. Ele ainda foi
socorrido para o Hospital
de Emergência e Trauma
de Campina Grande, onde
já chegou sem vida.
Até o final da tarde de
ontem, a Polícia Civil ainda não tinha conhecimento
da motivação do crime e já
iniciou as investigações ouvindo familiares e amigos
da vítima.
Mateus estava em
sua residência e, ao
sair, foi morto com
vários tiros

Foto: Rede social
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Incêndio na Alpargatas

Causas ainda são desconhecidas
Fogo na fábrica de calçados, em Santa Rita, Região Metropolitana de João Pessoa, começou no almoxarifado
Lucilene Meireles

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na
madrugada de ontem, a fábrica Alpargatas, localizada no município de Santa
Rita, na Região Metropolitana de João Pessoa. O Corpo
de Bombeiros foi acionado
às 4h50 e, até o final da manhã, ainda eram desconhecidas as causas do incêndio,
que teve início no almoxarifado da indústria. As equipes permaneceram no local
pela dificuldade de controlar as chamas na borracha,
material de alta combustão.
Não houve vítimas, apenas
danos materiais. A operação conta com 50 militares se
revezando no trabalho e havendo risco do teto desabar.
“Podemos dizer que o incêndio está controlado no
sentido da propagação e
também estamos eficientes
no combate à chama, propriamente dita, mas ainda
há muita fumaça”, declarou o major Thiago Antônio
Costa. Ele explicou que a fumaça preta é decorrente da
borracha, mas no início da
tarde havia sido reduzida.
O tenente Evandro Ataíde afirmou que o incêndio
está confinado no almoxarifado. “O trabalho que nós fizemos foi evitar que o fogo
se alastrasse e tentar combater esse incêndio. Porém,
há muito material combustível, principalmente borracha. Assim, é um incêndio
que demora um pouco para
poder debelar, e há o risco de
cair o teto” ressaltou.
As guarnições atuaram
em várias frentes. Pela manhã, ele relatou que o Corpo
de Bombeiros estava fazendo um grande esforço, usando o máximo possível de efetivo para debelar as chamas
com sucesso. “O dano foi só
material, basicamente borracha, a parte interna do almoxarifado, material de escritório, algum maquinário

também e sem vítimas, graças a Deus”. O tenente afirmou que não há como saber
qual a causa do incêndio.
“Não sabemos se foi um curto circuito. Só através da perícia, que só será feita se a
empresa solicitar”.
O major Thiago Antônio
Costa relatou que a equipe
do Corpo de Bombeiros foi
recebida, na empresa, pela
Brigada de Incêndio. Os
bombeiros se dirigiram aos
setores onde existe distribuição de água, hidrantes,
sistema de combate a incêndio e foi iniciado o combate
ao fogo. “Estamos utilizando, no momento, nove carros de combate a incêndio,
dentre eles tanques que se
assemelham a carro-pipa e
plataforma aérea, fazendo o
trabalho por cima e também
combatendo por baixo”, conforme o major Thiago Antônio da Costa,
Ele explicou que, de forma direta, o trabalho é feito
combatendo o foco; de forma
indireta, fazendo a prevenção, resfriando para que as
chamas não alcancem o anexo e não haja propagação. Os
bombeiros conseguiram retirar cilindros de gás e estavam, até o início da tarde,
fazendo o resfriamento do
local. Além de quatro viaturas de busca e salvamento e
cinco a seis viaturas de pessoal, foi montado um sistema de comando de incidente para cuidar da logística,
hidratação e cuidados com
os militares.

Sem vítimas
O dano foi no
almoxarifado,
material de
escritório,
maquinário

Tapa-buraco

Operação acontece em
14 bairros da capital
Mais 35 bairros estão na
programação da Operação
Tapa-Buraco e manutenção
da iluminação pública. Os
serviços são realizados pela
Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e atendem às demandas solicitadas pela população através do call center
0800 031 1530.
A ligação é gratuita e
pode ser feita de segunda a
sexta-feira, das 8h às 20h. O
objetivo é melhorar as condições de tráfego e de segurança de condutores e pedestres.
Confira os bairros da Operação Tapa-Buraco: Oitizeiro,
Centro, José Américo, Alto

Fotos: Roberto Guedes

O tenente Evandro Ataíde (destaque) disse que, por causa do material de alta combustão, havia risco do teto desabar

Coleta seletiva

Emlur vai ampliar serviços em JP
Sara Gomes

saragomesreporterauniao@gmail.com

A Prefeitura de João Pessoa por meio da Empresa Municipal de Limpeza Urbana
(Emlur) construirá núcleos de
coleta seletiva nos bairros Geisel, Valentina e Alto do Mateus,
para ampliar o serviço na capital. Todo o mapeamento dos
bairros já foi feito, mas ainda
falta reconfigurar o calendário de coleta seletiva na cidade, adaptando os melhores dias
em cada região. No momento está funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
O coordenador de coleta
seletiva da Emlur, Franklin Linhares, informa que a Emlur
está estudando a viabilidade
de áreas para a construção nos
bairros de Valentina e Alto do
Mateus. O do Geisel está em
fase de construção e o núcleo
do Jardim Cidade Universitária, antigo Caíque de Mangabeira, está sendo reforma-

Objetivo é melhorar as condições de tráfego e de segurança

localizada na triagem do aterro sanitário.
A vice-presidente Edjane
Tavares é uma dos 40 catadores de resíduos sólidos recicláveis da associação Acordo
Verde, localizada em Mangabeira 4. Ela trabalha há 15 anos
na cooperativa. Todo o dinheiro arrecadado pela reciclagem
é dividido igualmente por todos os membros. Ela cita os
materiais mais procurados.
“A garrafa pet é mais procurada pelo preço R$ 1,80 o
quilo, e também é mais fácil
de ser transportada. O papelão é mais volumoso. O vidro
só vale R$ 0,10 centavos o quilo”, disse.
A catadora de resíduos
sólidos Rosilene Ferreira, 49
anos, também passou a vida
toda nessa profissão. Ela define o serviço como um trabalho árduo e mal remunerado.
“Diante da importância social
que ele tem na sociedade pelo
controle do lixo no meio am-

biente, deveríamos ter melhores condições de trabalho e ser
bem pagos pelas empresas de
reciclagem”, afirmou.
O coordenador Franklin
Soares ressalta a importância
da coleta seletiva para diminuir a poluição do meio ambiente. “A coleta seletiva tanto
ajuda o meio ambiente como
gera renda para as pessoas que
trabalham com reciclagem. A
sociedade também precisa fazer sua parte, separando lixo
domiciliar dos resíduos sólidos recicláveis”, afirmou.

Ong

Organização
fará capacitação
dos catadores
de materiais
recicláveis

Fotos: Roberto Guedes

do Mateus, Bessa, Cruz das
Armas, João Paulo II, Jardim
Cidade Universitária, Geisel, Castelo Branco, Altiplano, Tambauzinho, Água Fria
e Valentina.
Confira os bairros da manutenção da iluminação pública: Valentina, Altiplano,
Bairro dos Estados, Bairro
dos Ipês, Baixo Roger, Bancários, Castelo Branco, Cuiá,
Expedicionários, Gramame,
Jaguaribe, Mandacaru, Mangabeira (I, II, IV, VII e VIII),
Miramar, Muçumagro, Paratibe, Parque do Sol, Pedro
Gondim, Tambauzinho, Torre e Treze de Maio.
Foto: Seinfra/Divulgação

do. “A ampliação de bairros
proporcionará uma melhor
distribuição e efetividade da
coleta seletiva na cidade”, declarou
A Ong Viraser realizará a
capacitação dos catadores de
materiais recicláveis e orientação da logística para prestar um melhor serviço. “Eles
vão nos ajudar a dimensionar
novas rotas e na ampliação de
novos bairros. Queremos efetivar a coleta seletiva no calendário da cidade”, disse.
A associação de coleta seletiva Ascaris atende os bairros Bessa, Jardim Oceania,
Manaíra, Cabo Branco e Tambaú. Já a associação Acordo
Verde abrange os bairros Bancários, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo,
Anatólia, Mangabeira, Castelo Branco e Água Fria. A Tribo
de Judá realiza a coleta seletiva dos bairros Treze de Maio,
Bairro dos Estados e Pedro
Gondim. Já a Astramere está

A coleta
seletiva tanto
ajuda o meio
ambiente
como gera
renda para as
pessoas que
trabalham com
reciclagem

Mapeamento
dos bairros já
foi feito, mas
ainda falta
reconfigurar o
calendário de
coleta seletiva
na cidade,
adaptando os
melhores dias
em cada região
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Música

Joel Cavalcanti

Carnaval
no Palco
Tabajara

cavalcanti.joel@gmail.com

Hoje, em transmissão ao vivo, projeto entra em
clima de folia com o samba da cantora e compositora
Polyana Resende e o axé do grupo Tracundum
Foto: Rafael Passos/Divulgação

Para o
repertório,
Polyana vai
apresentar
músicas
autorais
presentes
no álbum
‘Samba
Teimoso’
(2017),
alternado
com grandes
clássicos do
samba

Foto: Jean Sinfronio/Divulgação

n
Se Polyana Resende mistura o
“Chiclete com banana” de Jackson
do Pandeiro no seu estilo de samba
com referências paraibanas, a banda
Tracundum adiciona também um
tempero local com a ancestralidade
do seu “Paraíba-axé”

Grupo de axé Tracundum é formado pelos
músicos (da esq. para a dir.): Leandro
Santos, Hemerson Feijão e Toni Silva

Através do QR Code
acima, acesse o canal
oficial no YouTube da
Rádio Tabajara

Se as circunstâncias fossem outras e não se
estivesse enfrentando uma crise sanitária mundial, amanhã a cidade de João Pessoa estaria se
preparando para a tradicional Quarta-feira de
Fogo. Mas o cancelamento dos festejos em que
uma multidão se acostumou a descer a Avenida Epitácio Pessoa não precisa ser passado em
silêncio ou em cinzas. Para isso, o ‘Palco Tabajara de Verão’ apresenta hoje, a partir das 20h, na
Usina Cultural Energisa, um show com a sambista Polyana Resende e o grupo de axé Tracundum. Transmitido pelo Facebook e YouTube da
Rádio Tabajara, o programa especial em homenagem aos 85 anos da emissora pode ser acompanhado ainda pelas frequências AM 1.110 e FM
105,5 e na TV Assembleia.
Cantando um ritmo genuinamente brasileiro
e que assimilou tantos outros gêneros musicais,
Polyana consegue apresentar em suas interpretações um estilo de samba com referências paraibanas. “Jackson era um sambista nato”, afirma
ela enquanto cantarola o trecho da música ‘Cabeça feita’, no qual o Rei do Ritmo se dá esse título.
“A nossa nordestinidade e parabaneidade aparecem em nossas composições e nas melodias, que
têm uma coisa meio coco e meio baião com samba. A gente consegue imprimir uma particularidade nossa”, exemplifica a sambista. Ou como diria Jackson do Pandeiro na canção lembrada por
Polyana: “Eu canto forró e samba / Cheio de remandiola / Olha aqui, fica na sua / Que eu vou
de pandeiro e viola”.
Nome de destaque na Paraíba quando se trata de samba, a recifense radicada em João Pessoa Polyana Resende chegou a integrar a ala de
compositores da escola Malandros do Morro, e
todas as segundas-feiras se apresenta no projeto
‘Sanhauá Samba Clube’, na Vila do Porto, Centro
Histórico da capital. Ela se ressente duplamente por mais um ano não poder levar sua música
para a avenida e arrastar uma legião de foliões.
“Para mim é um baque muito forte nos dois lados da moeda. Tanto como artista, porque essa
é uma época em que há uma rentabilidade diferenciada para a gente, quanto como carnavalesca que vivia indo para o carnaval desde pequena”, afirma a cantora e compositora.
No repertório selecionado para hoje, Polyana
vai apresentar músicas autorais presentes no álbum Samba Teimoso, lançado em 2017, alternado
com grandes clássicos do samba. O show também servirá para apresentar outras faixas que a
artista prepara para serem gravadas, mas ainda
sem uma previsão definida. “É um tanto cruel,
mas é necessário que não tenha carnaval nesse
momento. Mas o ‘Palco Tabajara’ está levando,
através de outros caminhos, um gostinho para
a galera e dando a sua contribuição a esse desejo coletivo pelo carnaval”, enfatiza a artista, que
estará ao lado do baixista Potyzinho Lucena, do
violonista Luís Umberto, e dos percussionistas Alisson Cavalcante, Francisco Neto e Erandir Oliveira.
Se o samba nasceu na Bahia, não há dúvidas
que foi lá de onde surgiu o ritmo que marca a
banda Tracundum. É também com o tempero do
coco paraibano que o grupo de axé realiza a sua
integração com o tradicional estilo musical baiano. “Como a gente faz um ‘Paraíba-axé’, tem um
certo tipo de mistura com as coisas do estado. E
a gente não poderia deixar de encontrar um lugarzinho para o nosso ritmo”, descreve Toni Silva, vocalista e guitarrista do Tracundum. “A raiz
musical do país é afro-brasileira. Os tambores da
África, que são característicos do axé, têm uma
força muito grande, que é ancestral. Está no sangue de grande parte do Brasil e não teria como
não tocar a todos”, complementa ele.
A preparação para os festejos de momos foi
planejada pela Tracundum a partir de outubro
do ano passado. Desde então, foram quatro ensaios públicos organizados como forma de aquecimento para o carnaval, em um formato inspirado nas apresentações promovidas pela banda
Olodum, em Salvador. O projeto para o Carnaval 2022 da Tracundum será finalizado no próximo sábado (dia 26) em um show no Manga
Rosa Arte Bar, com participação do cantor Yuri
Carvalho. Em seguida, o grupo deve se concentrar no lançamento em março do seu primeiro
EP, que contará com cinco faixas inéditas e vai
se chamar Tamo aí.
Para a apresentação desta noite, a banda levará um repertório autoral, como ‘Irradiante’ e ‘Ela
faz’, e ainda os feats com os músicos Wister e Daniel Pina em ‘Coração Solar’ e ‘Tudo Leve’, respectivamente. “Entre as clássicas do axé que a gente
vai fazer ‘Ilê aiyê’, além das canções de Saulo Fernandes, que são sempre bem recebidas nas playlists do axé da Bahia", adianta Toni Silva. Eles farão
o carnaval possível no palco com Matheus Andrade no baixo, Leandro Santos e Hermerson Feijão
na percussão e Thiago Jorge na bateria.
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Os maravilhosos mundos de Del Toro e Anderson
Acabo de ver os mais recentes filmes
de dois cineastas que eu acho incríveis.
Incríveis pela maneira como entregam
suas obras, repletas de cor, magia, técnica, arte… e, acima de tudo, com uma
assinatura própria. E, parafraseando
Caetano, quem há de negar que Guillermo del Toro e Wes Anderson não fazem um cinema superior?
Guillermo del Toro, que já conquistou espaço nobre na história da sétima
arte com obras como Labirinto do Fauno
e A Forma da Água (vencedor de quatro
Oscars, incluindo Melhor Filme) teve
seu O Beco do Pesadelo exibido recentemente nas salas de cinema. Eu não chamaria de um policial noir, como ele, de
fato, se apresenta, mas de um drama
noir repleto dos elementos de fantasia,
terror e suspense que caracterizam o cinema do diretor mexicano.
A história é baseada no livro homônimo de Lindsay Gresham lançado em
1946 e adaptado para o cinema no ano
seguinte com o título de O Beco das Almas Perdidas. O filme é tão aclamado que,
por muito tempo, a Fox reteve os direitos da obra por achar que ninguém faria
um filme à altura.
Bem, ainda não conheço o filme de
1947, mas aqui, em O Beco do Pesadelo, Del
Toro faz um trabalho excepcional de design de produção, figurino e o uso da cor,
utilizando, mais uma vez, o verde e o vermelho em cima do tom sépia com maestria – tanto a fotografia, quanto as outras
duas categorias receberam indicações
ao Oscar, num total de quatro apostas, a
principal delas, Melhor Filme.
Stanton Carlisle, papel que coube
ao ator Tyrone Power na primeira ver-

são, aqui é de Bradley Cooper, um sujeito de passado misterioso que acaba se
juntando a uma trupe de circo, desses
que circulavam nos rincões da América de décadas passadas, vendendo elixir milagroso e atrações bizarras. Ambicioso, Carlisle vai crescendo no circo,
até aprender truques de mágica e seguir
carreira solo.
É quando começa a segunda parte da história, em que o protagonista
parte para golpes em ricaços da cidade
grande, sob o protesto da esposa Molly
(Rooney Mara) e com a ajuda de uma
psiquiatra (Cate Blanchett, a femme fatale
da narrativa), o que leva a um desfecho
surpreendente. O elenco ainda tem Toni
Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins
e um velho conhecido dos filmes do diretor mexicano, Ron Perlman.
O cinema de Wes Anderson é ainda
mais visual. Sua mise-en-scène é repleta
de detalhes, enquadramentos perfeitos
e profundidade espacial. São verdadeiras pinturas cinematográficas. Que o digam filmes como Os Excêntricos Tenenbaums e Moonrise Kingdom.
Em A Crônica Francesa – disponível
na plataforma Star Plus (junto a outras
obras do diretor) –, ele reúne uma constelação de estrelas, algumas com apenas poucos minutos de tela, para dar
vida três crônicas do fictício semanário
A Crônica Francesa (notadamente inspirado em The New Yorker, mas também
poderia ter sido no Correio das Artes...).
As histórias são entrecortadas pelo
cotidiano da redação, com encontros entre o editor-chefe (Bill Murray), repórteres, articulistas, crônicas e ilustradores,
que rendem outras pequenas histórias,

abrindo e fechando o enredo pelo obituário de seu commander-in-chief.
No meio, a história vai sacando as seções da revista - arte, política e gastronomia - com textos que evocam a crítica
humana e social da França (mas também dos EUA e, por tabela, de qualquer
parte do mundo) do meio do século passado. Assim, o filme abre com a história narrada pela personagem de Tilda
Swinton sobre um condenado a duplo
homicídio (Benicio del Toro) que se descobre pintor ao conhecer sua musa na
carceragem (Léa Seydoux) e acaba produzindo obras que o tornam o maior artista do mundo, com a ajuda de um marchand (Adrien Brody).
Na sequência, Frances McDormand
e Timothée Chalamet dão vida à uma
revolta estudantil (notadamente inspirada em Maio de 1968), que se resolve a
partir de uma disputa de xadrez e, por
fim, Jeffrey Wright conta como uma crônica sobre o chef de cozinha do departamento de polícia se tornou um caso,
de fato, policial com o sequestro de um
garoto.
Tudo isso contato com muito humor, enquadramentos que dá vontade de pausar a imagem para admirá-la
e esse incrível mundo estético que Anderson criou, misturando personagens
reais e animação (praia que ele domina
tão bem que já rendeu duas obras-primas, O Fantástico Sr. Raposo e Ilha dos
Cachorros). E por mais que em A Crônica Francesa ele entregue mais um filme
impecável, acho que, desta vez, os excessos acabam não me conquistando tanto
quanto outras obras dele, como O Grande Hotel Budapeste, por exemplo.
Fotos: Divulgação

Cenas de
‘O Beco do
Pesadelo’ (E),
drama ‘noir’
de Guillermo
del Toro; e
‘A Crônica
Francesa’ (D),
histórias que
Wes Anderson
conta em
paralelo ao
cotidiano de
uma redação

Crônica

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

‘Madres Paralelas’
O título do mais novo filme
de Pedro Almodóvar na direção
e roteiro (2021, Netflix) merece
aqui o registro na sua língua original. Sou admiradora fervorosa
do cineasta espanhol e fico sempre no susto com o seu talento e
genialidade, por trabalhar de forma original e transgressora com
temas sobre comportamento/política, num diálogo entranhado/
indissociável um do outro.
Nesse não seria diferente.
Assim como no seu último filme, Dor e Glória (2019), a palheta
de cores escolhida foi o verde e
vermelho; combinação que é forte e pode sim ser lida como um
vermelho de sangue e um verde
de esperança. A esperança de, ao
longo do filme, se desnudar um
segredo. Ou vários.
Duas mulheres estão a parir.
Uma, de nome Janis (numa referência à cantora americana, Janis Joplin, com direito a trilha de
‘Summertime’ e homenagem explícita com uma foto icônica de/a
Woodstock), interpretada por Penélope Cruz (indicada ao Oscar
de Melhor Atriz 2022), feliz com
a sua gravidez tardia. Janis é fotógrafa e numa de suas sessões
pensa na caveira de Hamlet e
no “Ser ou não ser”, que, ao longo do filme, poderá sim ser uma
questão, das protagonistas e de
um passado. A outra protagonista é Ana (Milena Smit), uma
adolescente, despreparada, e
traumatizada, que ficou grávida quando de um estupro a
três, nas festas de jovens embebedados. A sua mãe? Uma mulher que corre atrás de ser atriz

com papéis importantes em textos de Garcia Lorca e Eugene O`Neill – Uma Longa Jornada Noite
Adentro. As duas grávidas, dividem o fato de serem mães solos.
E Janis veste uma camiseta com
o slogan: “We Shall all be Feminists”! e é amiga de Elena (Rossy
de Palma), talvez para homenagear um dos filmes mais famosos
de Almodóvar: Mulheres à beira de
um ataque de nervos.
A maternidade é tema rico
para tantos textos literários ou
fílmicos. Tão pouco para Almodóvar (Tudo sobre minha mãe,
Volver e outros). Recentemente
falamos aqui de A filha Perdida.
Os desejos, as nuances, os sentimentos ambíguos, as responsabilidades maternas e extenuantes, o trabalho artístico ou não,
e os cuidados com o bebê, o cansaço a longo prazo, enfim... Mas,
com Almodóvar a maternidade
surge como tema do DNA. Um
segredo. Uma perda. E um DNA
ampliado. Precisamos saber das
pessoas. Dos seus passados e
das suas histórias como o epílogo nos arrebata: “Não existe história muda. Por mais que a queimem, por mais que a quebrem,
por mais que mintam, a história
humana se recusa a ficar calada.” Citação de Eduardo Galeano: jornalista e militante político que durante toda a sua vida
atuou e denunciou os horrores
das ditaduras na América Latina e no mundo.
Escavar é preciso. Escavar o
passado. A história. O personagem de Arturo (Israel Elejalde),
fotografado por Janis, é um an-

tropólogo forense, e quem vai
restaurar a dignidade de um lugarejo onde os seus habitantes
foram assassinados pelos algozes da ditadura fascista da guerra civil espanhola, descobrindo
um anel, um sino, ou algum objeto enterrado violenta e arbitrariamente. O pai, o avô e/ou bisavô de alguém foi usurpado de
casa à revelia, e uma família de
mulheres ficaria a chorar a morte dos desaparecidos. Barrigas
paralelas, bebês paralelos, portas paralelas, histórias paralelas,
exames paralelos, amores paralelos. Parece que esse lugar paralelo é o que Almodóvar busca.
O que há de paralelo nessa vida?
Escondido? Por trás dos montes?
Das covas? Dos não ditos?
“O diretor espanhol traça
um paralelo entre as dores individuais das protagonistas e
as dores comuns a uma sociedade, sentidas por um povo marcado por uma longa tragédia que
é uma ditadura. Há ainda a necessidade que temos de acertar
as contas com o passado, para
não vivermos eternamente atormentados pelas dores que nos
perseguem. E isso está simbolizado na importância que os espanhóis dão a enterrar os mortos pela guerra civil.”
Se engana quem pensa que
Mães Paralelas é apenas sobre maternidade. O filme fala muito sobre a força da mulher como protagonista e até provedora da família
quando desse período tenebroso.
O conflito, que aconteceu no final
da década de 1930, começou com
o golpe militar de Francisco Fran-

co e devastou a Espanha durante
seu governo ditatorial.
A antropologia e o desejo de
Janis dirão. A história jamais negligenciará uma verdade. Assim
como Galeano falou. E assim
como Janis adverte Ana, você
precisa saber dos ossos! Do que
se passou no seu país. E como
concluiu Ana Paula Gomes no
site Literatura e Psicanálise: “Se os
fantasmas não têm carne, é preciso... lhe devolver os ossos, e legitimar a vida através de uma
morte digna dos ritos e prantos...” E ao final, esse rito circunscrito numa roda de solidariedade/sororidade feminina como já
é de praxe na filmografia desse
gigante dos filmes.

“

Parece que esse
lugar paralelo é
o que Almodóvar
busca. O que
há de paralelo
nessa vida?
Escondido? Por
trás dos montes?
Das covas? Dos
não ditos?”

Fernando
Vasconcelos

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

A Covid
os aproximou

A

s pessoas em atividade neste século 21
costumam repetir: “Pensei que já tinha
visto de tudo nesta vida!” Geralmente se
referem a acontecimentos inusitados, relatados
na internet ou a fatos esdrúxulos envolvendo
comportamentos familiares ou antissociais.
Recentemente, um acontecimento chocou
a opinião pública mundial, decorrente das
inúmeras situações vexatórias ocasionadas
pela pandemia do coronavirus: uma chinesa
ficou “presa” por dias na casa de um homem
que não conhecia e com o qual estava se
encontrando pela primeira vez!
O episódio foi protagonizado por uma
mulher de cerca de 30 anos, identificada como
Wang. Esta, frequentadora assídua das redes
sociais, conheceu Zigyang pela internet e
marcaram um jantar na casa deste último. No
estranho encontro “às cegas”, arrumado pelos
pais de ambos e sem conhecimento dela, tudo
poderia acontecer. Quando já se encontravam
na casa dele, aconteceu um bloqueio
instantâneo (lockdown), determinado pelas
autoridades sanitárias locais, com a finalidade
de conter a Covid-19 naquela cidade. Não
tinham mais como sair de casa.
O fato é verdadeiro porque, segundo
noticiário da imprensa, a cidade enfrentava,
naqueles dias, um grave surto de coronavirus
e, diante da situação, o governo local decidiu
adotar um lockdown repentino para frear a
onda de infecções. Wang não esperava que
essa medida pudesse ser adotada da noite
para o dia. Em seguida desabafou nas redes
sociais: “Estou ficando velha agora e minha
família já me apresentou a dez pretendentes.
Nesse encontro, o homem queria mostrar suas
habilidades culinárias e me convidou para
jantar em sua casa. Ao tentar sair do imóvel,
descobri que todo o bairro havia entrado em
bloqueio instantâneo e, assim, não podia me
locomover pela cidade”.
É sabido que a China, regularmente, isola
as comunidades após as infecções pela
Covid-19. Esses bloqueios repentinos, além
de testes em massa e quarentena extensa,
fazem parte da rigorosa estratégia do governo
chinês de zerar os casos no país, eliminando
rapidamente os surtos locais. Por isso, Wang,
sem alternativas, buscou refúgio na casa do
homem que estava começando a conhecer
e compartilhou vídeos de sua inesperada
experiência nas mídias sociais. Foi mostrado o
dono da casa cozinhando para ela, limpando
o chão e trabalhando em seu laptop. As
publicações sobre o incomum encontro de
Wang viralizaram rapidamente numa rede
social chinesa semelhante ao Twitter.
Se os leitores estão pensando que o encontro
visava unicamente uma relação sexual, estão
enganados. Em entrevista ao jornal estatal
The Paper, ela descreveu a experiência de
morar com um desconhecido como algo fora
do comum. Durante a inesperada quarentena
sentiu que, apesar dele ser muito reticente
e tímido, aparentava qualidades de um ser
humano excepcional: cozinhou, limpou a
casa e executou vários trabalhos domésticos.
Embora sua culinária não apresentasse nada
de excepcional, ele aparentava disposição para
passar todo o tempo cozinhando. Wang adorou!
Não há informações na rede que confirmem
se o romance se consolidou. Mas, ao que
tudo indica, Wang ainda mora na casa do
rapaz. Fico imaginando se um fato similar
acontecesse aqui no Brasil: o rapaz não iria
cozinhar, abriria um vinho (ou uma cerveja),
tentaria beijar a moça, ela não aceitaria e aí
poderiam acontecer duas coisas: ela sairia
correndo da casa dele, a pé e indignada; ou,
em caso de recusa dela, poderia acontecer
um estupro... Melhor o modelo chinês. E vida o
lockdown de Beijing…
Foto: Reprodução

Wang compartilhou nas redes detalhes do estranho encontro
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Quadrinhos

Clássicos de modernistas
ganham adaptações em HQ
Da Redação
Comemorando o centenário do
marco da escola modernista no Brasil, muitas obras estão sendo lançadas para relembrar envolvidos ou
obras da Semana de Arte Moderna
de 1922, realizada no Theatro Municipal de São Paulo (SP).
Entre elas está o clássico Amar,
verbo intransitivo (Editora Ática, 104
páginas, R$ 59,00), de Mário de Andrade, que é recontado na versão em
quadrinhos escrita pelo carioca Ivan
Jaf, autor de mais de 60 livros, principalmente voltados para o público
juvenil, e desenhado pelo premiado
gaúcho Guazzelli, com mais de 25
anos de carreira.
Assim como a Semana de Arte
Moderna, o livro impacta por quebrar regras da gramática vigentes
e contemplar uma temática polêmica, como a iniciação sexual de um

Imagem: Divulgação

Versão da dupla Ivan Jaf e Guazzelli
para a obra de Mário de Andrade

jovem. A obra tange temas como o
expressionismo alemão e o modernismo brasileiro, de modo a permitir
o entendimento de cada um dos movimentos, assim como a compreensão dos costumes dos anos 1920.

Outra HQ é Macunaíma – o herói
sem nenhum caráter (Ática, 88 páginas,
R$ 59,00), baseado na obra de Mário
de Andrade, que ganha formas e cores pelas mãos do artista e roteirista
Rodrigo Rosa, que conta com mais de
20 prêmios em salões de humor no
Brasil e no exterior.
O tom bem-humorado e fantástico do original é mantido, levando o
leitor a viajar em busca da muiraquitã perdida e de traços da identidade
cultural brasileira.
Sendo Macunaíma uma obra requisitada em exames vestibulares
em todo o país, a história em quadrinhos enriquece a leitura dos que
já conhecem o livro, pois possibilita
novas interpretações da narrativa, e
agrega diferentes significados ao repertório cultural do jovem. A adaptação pode ser também uma “porta de
entrada” para a curiosidade de uma
leitura desses clássicos.

EM cartaz
Foto: Divulgação

ESTREIA
Coração de Fogo (Fireheart. EUA.
Dir: Laurent Zeitoun, Theodore Ty. Animação.
Livre). Desde criança Geórgia só tinha um sonho: se tornar bombeira, como o seu pai. Infelizmente, no ano de 1932 em Nova York, as
mulheres não podiam atuar nessa profissão.
Quando os bombeiros da cidade desapareceram misteriosamente, ela vê sua grande chance. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 14h45 (apenas sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA
3 (dub.): 13h30 (apenas sáb. e dom.).
A Jaula (Brasil. Dir: João Wainer. Suspense. 16 anos). Um ladrão (Chay Suede) entra
com facilidade no carro de luxo estacionado
numa rua pacata, mas, ao tentar sair, descobre que está preso em uma armadilha, incomunicável, sem água ou comida. Recai sobre
ele a vingança que um famoso médico (Alexandre Nero) planejou depois de sofrer inúmeros assaltos. CENTERPLEX MAG 4: 17h15 19h30 - 21h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 14h45
(exceto sáb e dom.) - 17h - 19h10 - 21h10.
Uncharted: Fora do Mapa (Uncharted: Drake’s Fortune. EUA. Dir: Ruben Fleischer. Ação e Aventura. 12 anos). Baseado em
uma das séries de videogame, mostra a primeira aventura de caça ao tesouro do jovem
Nathan Drake (Tom Holland) com seu parceiro 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 - MacroXE: 14h (dub.) - 16h30 (dub.) - 19h (dub.) - 21h30
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 14h
- 16h30 - 19h - 21h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 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 SERCLA PARTAGE 5 (leg.): 21h.
CONTINUAÇÃO
Case Comigo (Marry Me. EUA. Dir: Kat
Coiro. Comédia, Romance. 12 anos). Kat Valdez (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 estava traindo com sua assistente. Abalada e com
raiva, ela caba se casando com alguém aleatório da plateia (Owen Wilson). CINÉPOLIS
MANAÍRA 2 (leg.): 14h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 18h (exceto seg.); CINE
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h50; CINE SERCLA SERCLA 4 (dub.): 15h50.
Eduardo e Mônica (Brasil. Dir: René
Sampaio. Romance e Drama. 16 anos). Em
um dia atípico, uma série de coincidências levam Eduardo (Gabriel Leone) a conhecer Mônica (Alice Braga) em uma festa. Uma curio-

Serviço

Tom Holland (E) se junta a Mark Wahlberg (D) na adaptação dos games ‘Uncharted’
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: Alejandro Hidalgo. Terror. 16 anos). Um padre (Will
Beinbrink) comete um terrível sacrilégio ao ser
possuído durante um ritual de exorcismo. Dezoito 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) precisará lidar com as consequências da sua
identidade como aracnídeo ter sido revelada pelo Clarim Diário. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser
um super-herói, Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que
todos esqueçam sua verdeira identidade.
Entretanto, o feitiço não sai como planejado. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 17h15;
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h (exceto seg. e ter.) - 21h (exceto seg. e ter.); CINE
SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 20h; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 20h.
Moonfall - Ameaça Lunar (Moonfall. EUA. Dir: Roland Emmerich. Ficção Científica. 14 anos). Por motivos desconhecidos,
a Lua sai de sua órbita e passa a se deslocar em direção à Terra, podendo causar
uma colisão em breve. Uma ex-astrounauta
da Nasa (Halle Berry) acha que pode resolver 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.); CINÉPOLIS 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. Reino Unido, EUA. Dir: Kenneth Branagh. Suspense. 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 misteriosamente morto e um dos convidados, por coincidência, é o mais famoso detetive do mundo, Hércules Poirot (Branagh). CENTERPLEX
MAG 2 (leg.): 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA
10 - VIP (leg.): 15h15 - 18h - 20h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 18h15 (exceto
seg. e ter.) - 21h15 (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 17h35; CINE SERCLA
SERCLA 1 (dub.): 17h35.
Sing 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. Animação. Livre). Na glamourosa cidade de Redshore, Buster Moon e a galera superam seus limites em uma jornada para convencer o recluso
astro a subir aos palcos novamente. CENTERPLEX MAG 4 (dub.): 15h; CINÉPOLIS MANAÍRA 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. CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 16h15 - 18h45; CINÉPOLIS
MANGABEIRA 2: 15h45 (exceto seg. e ter.);
CINE SERCLA TAMBIÁ 2: 20h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 4: 17h15 - 19h15; CINE SERCLA SERCLA 3: 17h15 - 19h15; CINE SERCLA SERCLA 4: 20h30.

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]

11

Bdaúe livros

Neide Medeiros Santos
neidemed@gmail.com

Mestre Graça
para jovens (1)

A

Editora Nova Fronteira lançou recentemente
um livro sobre Graciliano Ramos destinado
ao público jovem – Almas da Terra: Graciliano
Ramos por seus personagens. O livro foi organizado
pelas jornalistas e escritoras Januária Cristina Alves
e Leusa Araujo e contou com a participação da
ilustradora e arquiteta Catarina Bessell.
Iremos dividir nosso texto em dois momentos. No
primeiro, teceremos comentários sobre o trabalho das
jornalistas, no segundo, nosso olhar se voltará para
as ilustrações, que são criativas e atraentes.
Cristina e Leusa examinaram detidamente as
principais personagens criadas por Graciliano nos
romances, nos contos, nos livros de memórias. Senti
falta da presença das personagens da literatura
infantil. O autor de S. Bernardo publicou três livros
para crianças, mas isso não desmerece o trabalho
das escritoras/jornalistas.
No prefácio, Natália Agra diz que este é um
livro sobre Graciliano Ramos lido por “suas
complexas e instigantes personagens: são as crias
observando o criador”. Três são as seções do livro:
As personagens começam a falar, As personagens
tomam conta do autor e As personagens além
do autor. Notamos uma ordem gradativa na
construção desses seres de papel – começam bem
comportados com o escritor dominando-os, aos
poucos vão tomando conta da cena e por último
fogem do controle do escritor.
Personagens fictícias e reais figuram nessa
primeira parte. São elas: Paulo Honório (S. Bernardo),
minha irmã natural, Laura e Mãe, essas três últimas
presentes no livro de memórias Infância. Na segunda
parte, aparecem: Gaúcho, um ladrão, que remete
ao livro Memórias do Cárcere, Minsk (Insônia)
Ciríaco, do livro de crônicas Viventes das Alagoas, e
Fabiano e Baleia, os dois últimos de Vidas Secas. Na
última seção, extrapolando o próprio autor, surgem:
Madalena (S. Bernardo), Meu Pai (Angústia), Julião
Tavares (Angústia), Luísa e um caeté (Caetés).
Devido à exiguidade do espaço, não será possível
apresentar todas as personagens elencadas, assim
fizemos uma escolha que recaiu naquelas que
consideramos bem significativas: Paulo Honório,
Minsk e Madalena. E Baleia? E Luísa? Julião Tavares?
Estão todos neste livro. É abrir e fazer a leitura.
Examinando a primeira leva das personagens,
observamos que o retrato de Paulo Honório é tão
real que pouco se diferencia da irmã natural, da
amiguinha de escola Laura e da mãe do escritor.
A crueldade e insensibilidade do fazendeiro deixa
o leitor irritado. É personagem de carne e osso.
Começa identificando-se pelo nome, peso, altura
e idade. Na certidão de nascimento, mencionamse padrinhos, mas nenhuma referência a pai e
mãe. Isso tudo ocorre no 3º. capítulo quando a
personagem começa contando a história de sua
vida, o resto só a leitura completa do romance
desvendará o seu destino.
Graciliano era indiferente à música, como
confessou em depoimentos pessoais, mas gostava
muito de crianças e de animais. Seus romances e
contos estão povoados de animais e sempre tem um
olhar benevolente para aqueles que acompanham
os homens no seu dia a dia: cachorros, aves,
animais domésticos. Minsk é a história de um
periquito que a menina Luciana ganhou do tio
Severino. Minsk é o nome da capital da Bielorússia,
está localizada na intersecção dos corredores
que ligam a Rússia, Polônia e Ucrânia. Minsk, o
periquito, passou a fazer parte da vida de Luciana,
acompanhava a menina pela casa e as conversas
com o bichinho eram infindáveis. Um dia... um
desastre... tristeza e lágrimas.
Na terceira parte, nossa escolha recaiu em
Madalena, mulher de Paulo Honório, personagem
forte, destemida, capaz de enfrentar o marido e dizer
o que pensa, mesmo que suas ideias contrariem o
marido. O texto escolhido para representar Madalena
é uma autoanálise do protagonista. Depois de dois
anos da morte da mulher, Paulo Honório faz um
balanço da sua vida, foram dois anos muito difíceis. É
o último capítulo do livro S. Bernardo. É tão pungente
a cena catártica de Paulo Honório que Jorge Medauar
transformou este capítulo em poema. A personagem
fugiu do controle do seu criador.
O livro contém ainda apêndice com a revelação do
escritor a respeito da criação da personagem Paulo
Honório, confissão feita a João Condé, e a ordem
cronológica dos seus escritos que partem da “ficção
para a confissão”. Nessa parte, as autoras citam
os livros infantis de Graciliano. A humanidade em
terceira pessoa refere-se à criação de Baleia e das
personagens rudes e primitivas que habitam o livro
Vidas Secas, passando depois para as memórias
da infância, os retratos irônicos e amargurados de
Memórias do Cárcere e a morte do criador dessas
personagens. Vale transcrever o que disse o próprio
Graciliano sobre os tipos que construiu: “Todos
os meus tipos foram construídos por observações
apanhadas aqui e ali, durante muitos anos. É o que
penso, mas talvez me engane. É possível que eles
não sejam senão pedaços de mim mesmo e que o
vagabundo, o coronel assassino, o funcionário e a
cadela não existam”.

•

Colunista colaboradora
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Autor italiano lançará
livro com desenhos
de Flávio Tavares
Foto: Acervo Pessoal/Facebook

Com previsão para publicação no final
do semestre, conto é uma literatura
fantástica passada na Idade Média

Guilherme Cabral

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Radicado na Paraíba há 16 anos, o fotógrafo e escritor
italiano Alberto Banal está com um novo livro pronto, que
pretende lançar na cidade de João Pessoa neste ano, provavelmente até o próximo mês de julho. O autor disse que o
trabalho vai ser chamado de Ninety One – O Fantasma do Futuro, um conto cuja narrativa bilíngue (português e italiano)
é no gênero da literatura fantástica e ambientada na Idade
Média. O artista plástico paraibano Flávio Tavares é quem
produzirá os 15 desenhos que ilustrarão a obra.
“Nessa história, como costuma acontecer nos vilarejos, a vida vai transcorrendo de forma tranquila. Até que,
em certo momento, a princesa da localidade está se dirigindo até a sala de jantar com outros dois personagens,
que são guerreiros lombardos, até que, no meio do caminho, ambos percebem um objeto que emite uma luz estranha. Esse objeto estranho é um computador, mas ninguém sabe, daí a razão do fantasma do futuro do título, já
que tudo ocorre na Idade Média. Um dos visitantes toca
na tecla e uma música misteriosa em inglês, pois ninguém conhecia essa língua, começa a ser tocada, levando a princesa a ficar paralisada pelo feitiço causado por
essa música”, relatou Alberto Banal.
Diante da situação inusitada, o autor disse que os dois
visitantes correm para avisar ao príncipe do ocorrido.
“Até que os três ficam sabendo de um romeiro que é capaz de traduzir a canção, pois era da Grã Bretanha e tinha participado das Cruzadas. O romeiro, então, informa

que a paralisia da princesa está sendo causada pela música e que, ao traduzir a música, informou que, para anular esse feitiço, uma moça bonita precisa entrar no castelo antes que a canção toque novamente, ou seja, antes da
meia-noite, e beije o objeto estranho. A moça assim procede e o computador se transforma num príncipe e a princesa volta ao normal”, explicou ele.
A história envolvendo a princesa e o objeto estranho é
o mote principal da obra, mas também há outras narrativas paralelas, segundo o autor. “Como a história dos piratas sarracenos e como se originaram as línguas neolatinas, como o italiano, o francês, português e espanhol. Por
causa desses aspectos, acredito que esse livro vai despertar o interesse de escolas e de alunos do ensino médio”,
explicou Alberto Banal, que também irá lançar a obra na
cidade de Milão, onde há familiares residindo e está localizada na região da Lombardia, ao norte da Itália.
Banal confessou que considera uma honra poder contar com o trabalho de Flávio Tavares. “Além de gostar do
seu trabalho, é um dos melhores artistas do momento, no
Brasil”, definiu ele, que é doutor em Letras e Filosofia pela
Università degli Studi de Milão e natural da região de Trentino, localizada no extremo norte da Itália.
“O livro de Alberto Banal tem um clima muito surrealista, ligado às Cruzadas, príncipes, princesas e que bate
com uma parte minha que são esses tipos de imagens
que remetem à Idade Média, a batalhas do bem contra o
mal, e acho que foi por isso que ele me convidou para realizar esse trabalho, que serão desenhos em bico de pena
aquarelados. Acredito que, seguindo conteúdo desse li-

‘Ninety One – O
Fantasma do Futuro’,
de autoria do fotógrafo
e escritor italiano
radicado na Paraíba,
Alberto Banal (foto
maior), será bilíngue
(português e italiano)

vro, vão enriquecer o meu vocabulário imagético”, relatou Flávio Tavares.
O artista paraibano pretende criar os desenhos de forma cuidadosa. “O grande perigo da ilustração é o ilustrador cristalizar o mundo dele e, assim, criar um mundo paralelo ao do autor da obra. Para evitar que isso ocorra, é
preciso ter muito respeito e interiorizar o que o autor quer
passar através do seu livro. O trabalho de ilustração é bastante agradável. Gosto muito de ilustrar para o poeta Sérgio de Castro Pinto, que tem texto objetivo e é um criador
de imagens. Parece que você está vendo aquilo. Sérgio tem
em si um artista plástico. Ariano Suassuna era um mestre, ele mesmo, da ilustração de seus livros, que lembram
xilogravuras”, comentou Flávio Tavares.
Foto: Marcos Russo

Artista plástico
Flávio Tavares (ao
lado) produzirá
ilustrações em bico
de pena aquarelados
em clima surrealista,
ligado às Cruzadas

‘Reggae Belo’

Foto: Marcos Russo

Música homenageia um dos maiores
nomes do rádio e ‘reggae’ na Paraíba

Canção de
PS Carvalho
reverencia
o radialista
Dado Belo
(foto ao lado),
apresentador
do ‘Transa
Reggae’ na
Tabajara

Com décadas de dedicação à cena
musical paraibana, através da realização de shows de diversos artistas
e bandas do país, o radialista Dado
Belo é um dos principais nomes que
levantam a bandeira do reggae no estado, inclusive com seu programa semanal na Rádio Tabajara (FM 105.5),
que toca o gênero nas noites de sexta-feira, a partir das 20h.
Dado acaba de receber uma homenagem sonora do cantor e compositor
paraibano PS Carvalho, com a música ‘Reggae Belo’, que já está tocando
nas rádios e está disponível nas plataformas de streaming.
“Foi uma forma muito carinhosa por parte do PS Carvalho essa homenagem. E isso me deixou bastante
lisonjeado. É um reggaezinho contagiante e fácil de solfejar. Servirá, in-

clusive, para ser o jingle de abertura
do programa Transa Reggae, que este
ano completou 26 anos de existência”,
comentou Dado Belo.
‘Reggae Belo’ é a música de número 50 de PS. “Ano passado, encontrei
Dado em um programa de entrevistas em uma emissora de TV. Disponibilizei para ele a minha canção reggae
‘Home’. Desde então, Dado passou a
tocar a minha canção no seu programa. Eu me tornei um ouvinte assíduo. Dado tem uma condução leve e
carismática em seu programa de rádio”, disse PS Carvalho.
Nas palavras do cantor e compositor, ‘Reggae Belo’ (com produção de
Janison Carvalho) tem uma melodia
leve, característica do ritmo, com letra
lúdica. “A música já inicia com os metais sinalizando a melodia do refrão:

se o Dado é Belo e o Transa é reggae,
eu vou surfando nas ondas leves da
Tabajara”, finalizou PS, enfatizando
que a homenagem é extensiva à Rádio Tabajara, emissora que comemora 85 anos em 2022.

Através do QR Code
acima, acesse o
site oficial da Rádio
Tabajara

P

olíticas

EDIÇÃO: Luiz Carlos
EDITORAÇÃO: Ednando Phillipy

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 22 de fevereiro de 2022

13

Foto: Roberto Guedes

saúde

Paraíba ganhará hospital da mulher
Ordem de serviço para construção do equipamento na capital foi assinada ontem pelo governador João Azevêdo
Lucilene Meireles

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

A Paraíba terá o maior
hospital público especializado na promoção e saúde da mulher, o Hospital
da Mulher. A ordem de
serviço para construção
do equipamento, em João
Pessoa, foi assinada ontem
pelo governador da Paraíba João Azevêdo. A unidade vai ocupar uma área total de 14.881,70 mil m², no
espaço onde funcionou a
antiga Maternidade Frei
Damião, no bairro de Cruz
das Armas, e contará com
203 leitos. Para a estrutura
física, o investimento ini-

cial é de aproximadamente R$ 41,5 milhões, montante que poderá alcançar
a cifra de R$ 80 milhões
ao longo da construção. A
obra começa imediatamente e o prazo para entrega é
de 20 meses.
O Hospital da Mulher
foi prometido várias vezes por outros gestores e
só agora começa a ser concretizado, com uma estrutura moderna, ampliando
a assistência à população.
“Faltava decisão política
e agora estamos requalificando a saúde da Paraíba”, declarou o governador
João Azevêdo, que nasceu
no bairro de Cruz das Ar-

mas. “Vale ressaltar que
eu não prometi o Hospital
da Mulher, mas tenho a satisfação de ter lutado para
que a gente pudesse chegar
hoje e dar a ordem de serviço para um equipamento como esse”.
A intenção é que o hospital mude o atendimento
à mulher, principalmente
na Região Metropolitana,
cobrindo obstetrícia, ginecologia, mastologia – com
um centro de imagem de
alta resolução. “A demanda existia, as condições em
que a Maternidade Frei Damião funcionava não eram
adequadas e, desde 2019,
quando nós, inclusive, nem

Ação

Hospital foi
prometido por
outros gestores e só
agora começa a ser
concretizado

tínhamos assumido o Governo do Estado, eu fui o
primeiro governador a ir

para uma reunião da bancada para discutir emendas em Brasília”.
Nessa reunião, foram
viabilizados R$ 37 milhões
para construção. Hoje o
custo da obra é de R$ 42
milhões, mais R$ 10 milhões do projeto Amar em
equipamentos, mais R$ 30
milhões de equipamentos
com recursos próprios no
Hospital da Mulher, totalizando R$ 80 milhões, sendo R$ 38 milhões de recursos do Orçamento Geral da
União e o restante de recursos próprios, segundo
João Azevêdo, que destacou a parceria com o prefeito Cícero Lucena, depu-

tados estaduais e federais.
O secretário de Saúde
da Paraíba, Geraldo Medeiros, ressaltou que o hospital é um grande equipamento hospitalar que
preencherá um vazio assistencial. “O hospital representa o maior completo
materno-infantil do NorteNordeste. Nós temos uma
edificação que será um
centro de referência à saúde da mulher paraibana. É
uma grande obra do Governo João Azevêdo e que
trará um grande benefício
às gestantes e aos neonatos
da Paraíba, principalmente da Grande João Pessoa”,
acrescentou.

Parceria com a Prefeitura de JP

Rede materno-infantil contemplada

Assim como afirmou
João Azevêdo, o prefeito de
João Pessoa, Cícero Lucena,
também frisou que o governador não prometeu construir o hospital, mas vai fazer a obra que avaliou como
de importância fundamental para os cuidados com a
saúde da mulher.
“A gestão municipal,
assim como a estadual, se
compromete cada vez mais
com a qualidade do serviço
público, e esta ação mostra
como a gestão pública está
comprometida”, observou
o prefeito.
Cícero Lucena reforçou
as futuras parcerias com
o governo estadual. “Vamos poder complementar
as ações. Queremos fazer
com que o ano todo seja ordem a prevenção do câncer
de mama e garantir o tratamento daqueles que precisam avançar nos cuidados
em qualquer área da saúde”.

O governador João Azevêdo entregou, ontem, equipamentos para a rede materno-infantil que contemplarão
13 hospitais do Estado, totalizando investimentos superiores a R$ 7 milhões. Os aparelhos são direcionados para
as salas de parto de todo o
estado e também irão proporcionar melhorias nos leitos das Unidades Intensivas
Neonatais e no acompanhamento do pré-natal ao puerpério, levando a garantia da
saúde à população paraibana. Ao todo, foram adquiridos 36 aparelhos de fototerapia, 38 berços aquecidos;
39 berços para recém-nascidos; 14 cardiotocógrafos;
10 detectores fetais de mesa;

Outras conquistas
Além de comemorar a
assinatura da ordem de
serviço para construção
do Hospital da Mulher, o

governador João Azevêdo
lembrou outras conquistas, como o fim da fila de
cirurgias, em novembro de
2021, com mais de 12 mil
procedimentos realizados;
a criação de uma rede de
tomógrafos na Paraíba; a
retomada dos transplantes
após uma década sem cirurgia, levando o Estado a
ser um dos que mais realizam transplantes no país e

“

É esse nível
que fez a
diferença, e
tudo isso é fruto
do trabalho
de muitas
pessoas"
João Azevêdo

tornando-se referência nacional.
O governador anunciou
que deve iniciar, em breve,
a construção do Hospital de
Clínica de Campina Grande que, segundo ele, será
um dos melhores da região.
“Essa é uma forma diferente de fazer gestão pública,
principalmente na saúde”.
Assim como foi feito com as
cirurgias, o Estado está lançando um programa para
zerar a fila dos exames.
Também foram investidos
R$ 7 milhões em equipamentos para os hospitais
infantis da Paraíba, além
do Equipa Paraíba, programa para aquisição de equipamentos para a área de
saúde, dos mais simples aos
mais complexos.
João Azevêdo celebrou
ainda um investimento de
U$ 58 milhões no projeto
Amar, apenas na área de
saúde. “É esse nível que fez
a diferença, e tudo isso é
fruto do trabalho de muitas
pessoas”. Em março, conforme adiantou, será lançado um pacote de obras
na Paraíba.

sete detectores fetais portáteis; 24 incubadoras de transporte neonatal; 24 incubadoras neonatais estacionária; 63
camas para parto; 36 Aparelhos de CPAP; 12 monitores
multiparâmetro de 12 polegadas; cinco monitores multiparâmetro de 15”; 13 monitores multiparâmetro de 15”
com capnografia; 36 oxímetros de pulso de mesa; 37 oxímetros de pulso portáteis; 37
poltronas hospitalares; um
aspirador de secreção móvel;
um foco ambulatorial; um
carro de emergência; uma
mesa mayo; uma mesa ginecológica; 37 reanimadores manuais adulto; e 12 carros de anestesia.
Serão contemplados o

Complexo de Saúde de Guarabira; o Edson Ramalho, em
João Pessoa; o Hospital Geral de Mamanguape; o Hospital Geral Dr. Patrício Leal
Melo, em Queimadas; o Hospital Regional de Cajazeiras;
o Hospital de Picuí; o Hospital Deputado Manoel Gonçalves de Abrantes, em Sousa; o Hospital Regional Dr.
Américo Maia De Vasconcelos, em Catolé do Rocha;
o Hospital Regional Dr. José
Gomes da Silva, em Itaporanga; o Regional Sebastião Rodrigues de Melo, em Itabaiana; o Hospital Senador Rui
Carneiro, em Pombal; a Maternidade Dr. Peregrino Filho
, em Patos; e a Maternidade
Frei Damião, em João Pessoa.
Foto: José Marques/Secom-PB

São mais de
R$ 7 milhões em
investimentos
para contemplar
13 hospitais do
Estado
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mudança

João sai do Cidadania e volta ao PSB
Governador da Paraíba confirmou à imprensa, ontem pela manhã, que está se desfiliando da sua atual legenda
Pettrônio Torres

pettroniotorres@yahoo.com.br

Agora é oficial. O governador da Paraíba, João
Azevêdo (Cidadania) confirmou, ontem pela manhã, que está se desfiliando da sua atual legenda e
retornando ao seu antigo
partido, o PSB.
O governador relatou,
em entrevista à imprensa, durante a solenidade
de assinatura da ordem de
serviço para a construção
do Hospital da Mulher, em
João Pessoa, que manteve
uma conversa com o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, na
qual ele informou a sua
decisão.
João disse que a conversa com Freire foi muito amigável e que a sua decisão por um novo partido
ocorreu após o Cidada-

“

Eu entro e saio
dos cantos de
cabeça erguida
e com muito
respeito das
pessoas"
João Azevêdo

nia decidir federar com o
PSDB, partido ao qual faz
oposição a sua gestão aqui
na Paraíba.
“Até porque o partido
que eu pertenço, o Cidadania, escolheu um caminho que não me interessa,
que é uma federação com
o PSDB, que aqui no Esta-

do nos faz oposição. Não
me interessa. Não apoiará
o presidente Lula”, explicou o governador.
Em relação aos anos
que passou no Cidadania,
o governador disse que sai
de cabeça erguida e certeza de que sua passagem
pela legenda só trouxe benefícios para o partido e o
tornou maior.
“Já informei ao presidente Roberto Freire, em
uma conversa extremamente amigável, porque
isso na minha vida é característica. Eu entro e
saio dos cantos de cabeça erguida e com muito
respeito das pessoas. E,
logicamente, houve uma
compreensão do partido.
Então, eu estou saindo do
Cidadania. Já formalizei
isso, oficialmente para o
presidente”, completou o
governador.

PT lança manifesto de apoio
Iluska Cavalcante

cavalcanteiluska@gmail.com

O Partido dos Trabalhadores divulgou, no
ú lt i mo dom i ngo, u m
man ifesto em apoio à
candidatura do ex-presidente Lula e à reeleição
do governador da Paraíba, João Azevêdo. O documento foi assinado por
parlamentares, prefeito,
vice-prefeitos, dirigentes, movimentos sociais
e lideranças comunitárias do partido no Estado.
Segundo o manifesto, o objetivo é impedir
a reeleição de Jair Bolsonaro (PL) e retomar a democracia e a geração de
emprego e renda no país.
“Considerando a neces-

Objetivo

Filiados ao Partido
dos Trabalhadores
ressaltaram a
importância de
criar um palanque
forte do campo
progressista,
democrático e
popular

sidade urgente de derrotar a política fascista, ultraneoliberal, genocida,

violenta e mentirosa implementada e estimulada pelo Governo Bolsonaro”, diz o documento.
Além disso, os filiados ao PT ressaltaram a
importância de criar um
palanque forte do campo progressista, democrático e popular “para
acolher a candidatura do
presidente Lula e capaz
de agregar os anseios do
povo paraibano”.
Desse modo, eles entenderam a importância de também declarar
apoio a João Azevêdo.
“Reafirmamos o apoio à
reeleição do governador
João Azevêdo, em total
consonância com a união
dos partidos do campo
democrático”.

racha

Raniery deixa MDB após Veneziano sair candidato
Fi liado h istór ico do
MDB e único partido em
toda a sua trajetória política, o deputado estadual
Raniery Paulino anunciou,
ontem, que está deixando a legenda. A decisão
do parlamentar aconteceu,
segundo ele, após a confirmação da aliança entre
o ex-governador Ricardo
Coutinho (PT) e o senador
Veneziano Vital (MDB),
que lançaram, ontem suas
pré-candidaturas ao Senado e Governo do Estado,
respectivamente.
“Não transigirei nos
meus princípios. Infelizmente, o MDB da Paraíba
deu uma guinada numa
aliança com aquele que
sempre combati, que discrepa com os valores que
sempre pautaram minha
vida pública. Não caibo,
neste momento, no MDB”,
declarou Raniery nas suas
redes sociais.
Raniery Paulino é adversário político de Ricardo
Coutinho há muitos anos.

Ele foi o líder da oposição
na Assembleia Legislativa
da Paraíba (ALPB) durante
a gestão do ex-governador
Ricardo Coutinho.
Na semana passada, o
deputado já havia admitido a dificuldade de permanecer na legenda em caso
de aliança entre Veneziano
e o ex-governador. Ele ainda acreditava em uma mudança de plano do senador.
“Não quis uma relação
com Ricardo quando ele estava no auge, casava e batizava, processava, fazia
tudo, e eu não quis. Agora
quando esse auge é questionado, não me sinto confortável, nada pessoal, nenhum ódio. Mas a presença
de Ricardo não fará bem ao
MDB, na minha opinião”,
disse o parlamentar.
Ausência de Lula
O senador Veneziano
Vital do Rêgo (MDB) lançou ontem a sua pré-candidatura ao Governo do
Estado. O lançamento foi

Foto: Divulgação

Filiado histórico do MDB, Raniery diz que não cabe mais no partido

realizado no Sindicato dos
Bancários da Paraíba, em
João Pessoa. Participaram
do evento várias lideranças
políticas do partido do parlamentar, e do Partido dos
Trabalhadores (PT). O exgovernador Ricardo Coutinho (PT), neste mesmo
evento, também lançou a
sua pré-candidatura ao Senado Federal.
O evento de lançamento das duas pré-candidaturas, a ausência de Luiz
Inácio Lula da Silva foi no-

tada. A fala do ex-presidente e pré-candidato à
Presidência da República
era esperada pelos presentes ao evento. A lacuna foi
preenchida pela presidente
nacional do PT, a deputada
federal Gleisi Hoffmann.
Ela enviou um vídeo destacando a importância das
duas pré-candidatura.
“Essa articulação e processo de unidade de forças
progressistas, populares
e democráticas que vocês
estão fazendo na Paraíba

é muito importante para o
povo paraibano e também
pelo povo brasileiro”, disse a presidente.
Ricardo inelegível
Mesmo tendo lançado
sua pré-candidatura ontem ao Senado Federal,
o ex-governador Ricardo Coutinho, a preço de
hoje está inelegível. Este é
o pensamento do advogado paraibano Edísio Souto, uma das maiores autoridades em conhecimento
de Justiça Eleitoral no Estado e ex-procurador Geral da Paraíba, afirmou que
atualmente o ex-governador Ricardo Coutinho continua inelegível. Em entrevista a uma emissora de
TV, o jurista analisou especificamente a situação
do petista.
“O TSE, em uma ação de
investigação judicial eleitoral, acho que é mais de
uma, aplicou a dr. Ricardo, uma sanção de inelegibilidade pelo prazo de 8

anos”. O advogado explicou ainda que, apesar de
o julgamento ter acontecido em 2020, os oito anos
de inelegibilidade contam
a partir de 2014, quando
aconteceu o pleito questionado na Justiça Eleitoral pelo candidato Cássio
Cunha Lima. Aí tem uma
coisa que é absurda. O julgamento, se não me engano, foi em 2020. Na minha
ótica, o bom senso seria
que o julgamento fosse em
setembro de 2020, seria a
partir daquela data, oito
anos para frente. Mas a lei
é muito clara: são oito anos
a contar de quando se deu
o fato. No caso concreto,
2014”, explicou o advogado.
Gilson Lira
Aliado do senador Venezia no Vital do Rêgo
(MDB), Gilson Lira pediu,
ontem, exoneração da Secretaria Executiva do Turismo. O pedido ainda será
publicado no Diário Oficial
do Estado (DOU).

eleições

Fachin e Moraes assumem o comando do TSE hoje
O ministro Edson Fachin tomará posse como
presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em
sessão solene que ocorrerá hoje. Na mesma ocasião,
o ministro Alexandre de
Moraes será empossado vice-presidente.
Fachin e Moraes foram
eleitos para os cargos, por
meio de votação em urna
eletrônica, no dia 17 de dezembro do ano passado. A
cerimônia também marcará a despedida do ministro
Luís Roberto Barroso, que
está à frente do TSE desde
maio de 2020.
O ministro conduzirá o
TSE até 17 de agosto deste
ano, quando completará o

segundo biênio como integrante efetivo do Tribunal. Nesses seis meses, a
gestão dará continuidade
ao processo de preparação das eleições, iniciado
com o “Ciclo de Transparência Democrática – Eleições 2022”, realizado em
outubro do ano passado, a
partir da abertura dos códigos-fonte do sistema eletrônico de votação, um ano
antes do pleito.
Entre os eventos de preparação das eleições deste
ano, o TSE também já promoveu o Teste Público de
Segurança (TPS), em novembro de 2021, e aprovou,
em dezembro, todas as resoluções referentes ao pleito.

Perfil da nova gestão
Natural de Rondinha
(RS), o ministro Edson Fachin é integrante titular
do TSE desde 16 de agosto
de 2018, mas atuou como
ministro substituto desde junho de 2016. É doutor
em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP). Tem
pós-doutorado no Canadá. É autor de diversos livros e artigos publicados,
dele e em coautoria. Tomou posse como ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) em junho
de 2015.
Alexandre de Moraes
nasceu em São Paulo (SP).
É ministro efetivo do TSE

Saída

Cerimônia
também marcará
a despedida do
ministro Luís
Roberto Barroso

desde 2 de junho de 2020,
após atuar como ministro substituto desde abril

de 2017. Possui doutorado em Direito do Estado,
livre-docência em Direito
Constitucional e é autor de
livros e artigos acadêmicos em diversas áreas do
Direito. Atuou como promotor de Justiça, advogado, professor de Direito
Constitucional, consultor
jurídico e ministro da Justiça. Tomou posse como
ministro do STF em março de 2017.
Composição do TSE
O TSE é integrado por,
no mínimo, sete ministros.
Três ministros são do STF,
um dos quais é o presidente da Corte, dois ministros do Superior Tribu-

nal de Justiça (STJ), um dos
quais é o corregedor-geral
da Justiça Eleitoral, e dois
juristas são provenientes
da classe dos advogados,
nomeados pelo presidente da República.
TRE PB
O retorno dos trabalhos
presenciais do Tribunal
Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) foi alterado para o próximo dia 14
de março. A portaria, assinada pelo presidente do
Tribunal, desembargador
Joás de Brito Pereira Filho,
e o vice-presidente, Leandro dos Santos, altera dispositivo da Portaria Conjunta nº 1/2022.
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previsão

Petrópolis sob alerta de mais chuvas
Defesa Civil municipal voltou a acionar as sirenes para avisar os moradores do risco de novo temporal
Léo Rodrigues
Agência Brasil

A Defesa Civil municipal voltou a acionar as sirenes em Petrópolis ontem à
tarde. A medida foi tomada
diante da previsão de chuva
moderada a forte nas próximas horas. Dos 18 dispositivos localizados próximos a
áreas de risco, 15 emitiram
o alerta.
Os moradores também
receberam comunicado por
mensagem de celular e por
aplicativos. “O órgão solicita
que as pessoas das áreas de
risco fiquem atentas às recomendações de mobilização e
necessidade de deslocamento para locais seguros, como
os pontos de apoio, em situação de risco. Em caso de
emergência, o telefone 199
deve ser acionado”, informou a Defesa Civil em nota.
Os alertas têm sido constantes desde o temporal que
caiu em Petrópolis na última terça-feira (15), gerando enchentes e deslizamentos em diversos pontos da
cidade. Segundo o governo
do Rio de Janeiro, foi a pior
chuva na cidade desde 1932.
De acordo com o Corpo de
Bombeiros do Rio de Janeiro, choveu 258,6 milímetros
em apenas 3 horas. De lá pra
cá, as sirenes já foram acionadas diversas vezes. Há o
receio de que novos desliza-

mentos ocorram com as precipitações constantes.
Até o momento, há confirmação de 181 mortes. Segundo os dados atualizados,
110 moradores estão desaparecidos e 847 desabrigados.
O município designou 12 escolas para que essas pessoas
sejam atendidas pela Secretaria de Assistência Social.
Os números já fazem da tragédia a maior da história da
cidade. Uma outra catástrofe ocorrida devido às chuvas
deixou 171 mortos em 1988.
Mais cedo, a Federação
das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro (Firjan) divulgou os resultados de um estudo onde estima uma perda
de R$ 665 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) de Petrópolis após o temporal.

Tragédia

Os números já fazem
da tragédia a maior
da história da cidade.
Uma outra catástrofe
ocorrida devido às
chuvas deixou 171
mortos em 1988

pesquisa cna/mda

Lula lidera eleição para
presidente com 42,2%
Agêncai Estado

Com 42,2% das intenções
de voto, o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) segue à frente na corrida pelo
Palácio do Planalto, mostra a
nova rodada da pesquisa da
Confederação Nacional dos
Transportes (CNT)/MDA
divulgada nessa segundafeira, 21. O presidente Jair
Bolsonaro (PL) aparece em
segundo lugar, com 28%. No
campo da terceira via, Ciro
Gomes (PDT) e Sérgio Moro
(Podemos) estão em empate técnico, com a preferência
de 6,7% e 6,4% dos entrevistados, respectivamente.

No cenário para um
eventual segundo turno,
a pesquisa indica que Lula
tem, nesse momento, 53,2%
de preferência contra 35,3%
de Bolsonaro. Já Ciro Gomes teria 41,9% contra 37,9%
do atual presidente. Segundo o levantamento, o chefe do Executivo superaria
Moro por 35,6% a 34%, o
que pode ser visto como
um empate técnico considerando a margem de erro.
O mandatário também venceria João Doria por 41,1%
a 29,8%.
Considerando a pesquisa anterior, divulgada em
dezembro, Lula oscilou 0,6%

tramitação no senado

Combustíveis: projeto
encontra resistência
Daniel Weterman
Agência Estado

A votação do pacote proposto pelo Senado para reduzir o preço dos combustíveis no país pode ser adiada
para março. Os dois projetos de lei relacionados ao
tema entraram na pauta da
quarta-feira, 23, no Plenário,
mas não há acordo de líderes para aprovação, de acordo com fontes ouvidas pelo
Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Nos bastidores da Casa,
há quem diga que o pacote
“já subiu no telhado” e não
será aprovado, sob a avaliação de que as propostas
causaram ruídos maiores
do que o potencial benefício de reduzir o preço do
diesel, da gasolina e do gás
de cozinha.
Ainda há uma articulação para aprovar subsídios
e ampliar o alcance do valegás a famílias carentes neste
ano, mas propostas que mexem no ICMS, imposto arrecadado pelos estados.

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

n
Até o
momento,
foram
confirmadas
181 mortes,
além de 110
desaparecidos
e 847
desabrigados

Petrópolis vive um cenário de muita destruição por conta da tragédia causada pelas fortes chuvas

por prevaricação

Randolfe defende investigação de Aras
Rayssa Motta
Agência Estado

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) pediu ontem ao ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal
Federal (STF), que autorize a
abertura de uma investigação
para apurar se o procuradorgeral da República, Augusto
Aras, cometeu crime de prevaricação.
A representação foi enviada porque, na semana passada, Aras contrariou a Polícia
Federal e pediu o arquivamento do inquérito contra
o presidente Jair Bolsonaro
(PL) pelo vazamento de dados sigilosos sobre uma tentativa de ataque hacker aos
sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Em embate aberto com o
PGR desde o fim da CPI da
Covid, o senador classifica
como ‘risíveis’ os argumentos de Aras para pedir o en-

cerramento da investigação
e acusa suposta ‘inércia ministerial’.
“O ilustre Procurador-Geral da República parece renunciar às suas verdadeiras
atribuições constitucionais
quanto à adoção de providências cabíveis em face de eventuais crimes comuns praticados pelo Sr. Presidente da
República”, afirma.
O pedido é para abertura de apurações sobre a conduta de Aras na esfera administrativa, pelo Conselho
Superior do Ministério Público Federal, na seara penal,
pelo Supremo Tribunal Federal, e ainda no Senado Federal, órgão responsável por
processar um eventual pedido de impeachment do procurador-geral.
“É preciso que se diga que
a conduta está inserida em
um contexto mais amplo de
aparente subserviência do
Procurador-Geral da Repú-

blica aos interesses nada republicanos do Sr. Presidente da República: proteger sua
família e seus afiliados políticos a troco de subverter toda
a lógica do funcionamento
das instituições democráticas e republicanas brasileiras”, critica o senador.
Ao pedir o arquivamento
do inquérito, Aras argumentou que o material divulgado
por Bolsonaro não estava protegido por sigilo e que os atos
públicos devem obedecer ao
princípio da publicidade. Embora o procedimento tenha
sido como sigiloso no sistema de processamento judicial
eletrônico e o material complementar também tenha recebido indicação de ‘sigiloso’
ou de ‘caráter reservado’, Aras
afirma que ‘a simples aposição
de carimbos ou adesivos nos
quais se faz referência a suposto sigilo da investigação
não é suficiente para caracterizar a tramitação reservada’.

Ele cita ainda um parecer da
Corregedoria da Polícia Federal afirmando que o inquérito
vazado não estava protegido
por segredo de Justiça.
A Polícia Federal concluiu
as investigações no início do
mês e apontou crime de violação de sigilo, mas deixou
de indiciar Bolsonaro e o deputado em razão do foro por
prerrogativa de função. Apenas o ajudante de ordens presidencial Mauro Cid, que ajudou na preparação da live
presidencial, foi indiciado.
Na prática, ao pedir o encerramento do caso, Aras
pretende livrar o presidente
de uma eventual ação perante o STF. Pela jurisprudência
do tribunal, quando há uma
manifestação da PGR pelo
arquivamento, os ministros
costumam cumprir o pedido nos termos do parecer. A
decisão, no entanto, cabe a
Alexandre de Moraes, relator do caso.

M

undo

EDIÇÃO: Carlos Vieira
EDITORAÇÃO: Ulisses Demétrio

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 22 fevereiro de 2022

16

províncias separatistas

Tropas russas no Leste da Ucrânia
Após reconhecer independência de Donetsk e Lugansk, Vadimir Putin anunciou envio de militares para a região
Agência Estado

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou o envio de “tropas de
paz” para Donetsk e Lugansk, duas províncias
separatistas no leste da
Ucrânia, pouco depois de
tê-las reconhecido como
países independentes.
De acordo com dois
decretos assinados pelo
líder russo, os militares
irão “garantir a paz” nos
territórios até a assinatura de acordos de Amizade, Cooperação e Ajuda
Mútua entre Donetsk e
Lugansk e Moscou.
O movimento, no entanto, pode ser usado
para justificar um ataque
russo nessas áreas. Mais
cedo, os líderes das duas
regiões haviam pedido a
Putin reconhecimento e
assistência militar, o que
pode abrir brechas para
uma intervenção militar
“legal”. Em discurso televisionado ontem, o mesmo em que anunciou o
reconhecimento da independência, Putin acusou
a Ucrânia de “genocídio”
contra as regiões. Autoridades russas afirmam
que Kiev teria planejado
ataques militares intensificados nos territórios, o
que a Ucrânia nega.
Putin também fez
uma série de críticas à
Organização do Tratado
do Atlântico Norte (Otan)

Agência Estado

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden,
irá assinar um decreto
que proibirá novos investimentos, comércio
e financiamento em regiões separatistas da
Ucrânia. Segundo comunicado emitido pela
Casa Branca, a ordem
executiva fornecerá autoridade para impor sanções a qualquer pessoa
determinada a operar
nas áreas de Donetsk e
Luhansk.
Ainda de acordo com
o documento, em breve medidas adicionais
relacionadas à flagrante
violação desta segundafeira dos compromissos
internacionais da Rússia,
serão anunciadas. “Prevemos um movimento
como esse da Rússia e estamos prontos para responder imediatamente,
afirma a nota.
S e g u ndo a C a s a
Branca, tais ações são
sepa radas e ser ia m
adicionais às medidas
“econômicas rápidas e
severas” que estão sendo preparadas em coordenação com os aliados
e parceiros caso a Rússia invada ainda mais a
Ucrânia.
Ainda de acordo com
o comunicado, a administração segue em con-

n
Reconhecimento
dos territórios
viola o acordo
de paz de Minsk
de 2015, que foi
desenvolvido
para restaurar
as regiões
separatistas
ao controle
da Ucrânia,
mas nunca foi
implementado

Armas
Autoridades russas
afirmam que Kiev
teria planejado
ataques militares
intensificados nos
territórios, o que a
Ucrânia nega

Putin indicou que, caso a Ucrânia entre na Otan, o país se tornará a principal plataforma para os EUA atacarem a Rússia

invasão ao capitólio

Brasileira é presa nos Estados Unidos
Natália Santos
Agência Estado

EUA anunciam medidas
Matheus Andrade e
Francine De Lorenzo

Foto: Marcos Corrêa/PR/Agência Brasil

e indicou que, no caso da
Ucrânia ingressar na organização, o país se tornaria a principal plataforma para os Estados
Unidos atacarem a Rússia. Ele afirmou que a entrada de Kiev na Otan
significaria uma ameaça
direta à segurança russa.
O recon hecimento dos territórios viola o
acordo de paz de Minsk
de 2015, que foi desenvolvido para restaurar
as regiões separatistas ao
controle da Ucrânia, mas
nunca foi implementado.
Ainda não está claro
se essas tropas permanecerão no território já
controlado pelos rebeldes ou avançarão para
locais dessas províncias
sob controle do Exército
ucraniano.

tato com aliados e a
Ucrânia para observar
os próximos passos e sobre a escalada contínua
da Rússia ao longo da
fronteira.
Violação de direito
A União Europeia
avalia que a Rússia viola o direito internacional ao prosseguir com
o reconhecimento das
áreas não controladas
pelo governo de Donetsk e Luhansk da Ucrânia como entidades independentes.
Em comunicado assinado pela presidente
da Comissão Europeia,
Ursula von der Leyen,
e o presidente do Conselho Europeu, Charles
Michel, os líderes afirmam que a UE “reagirá com sanções contra
os envolvidos neste ato
ilegal”.
Além de uma “violação flagrante do direito internacional”, o caso
também fere os acordos de Minsk, segundo
o bloco.
No Twitter, líderes
europeus publicaram
uma mesma mensagem
simultaneamente. Além
de von der Leyen e Michel, o Alto Representante da UE, Josep Borrell, fez a postagem, que
diz que a UE e os seus
parceiros “reagirão com
unidade, firmeza e determinação em solidariedade”.

A brasileira Letícia Vilhena Ferreira foi presa na quarta-feira (16) em Illinois, por
ter participado da invasão
ao Capitólio, sede do Parlamento dos Estados Unidos.
A queixa crime com mandado de prisão contra a brasileira diz que ela infringiu dois
artigos do Código de Leis do
país: entrada ou permanecimento conscientemente em
qualquer edifício restrito ou
sem autoridade legal e entrada violenta e conduta desordeira no prédio. Desde o dia
do ocorrido, o Departamento
Federal de Investigação dos
Estados Unidos (FBI) iniciou
uma força-tarefa para localizar os que estavam dentro do
Capitólio. Letícia já é a terceira brasileira que terá que responder criminalmente à justiça americana pela invasão.
Segundo documento atribuído à Força-Tarefa Conjunta de Terrorismo de Chicago

(JTTF), datado no dia 14 de fevereiro de 2022 e disponibilizado no CourtListener, Letícia
foi identificada após uma testemunha afirmar que recebeu
um vídeo gravado pela própria brasileira. Informações de
código aberto revelaram que o
número de telefone responsável por enviar o vídeo era de
Letícia. Os dados da operadora forneceram a localização da
brasileira, em Illinois.
No dia 2 de abril de 2021,
agentes do FBI entrevistaram
Letícia em sua própria residência sobre seu paradeiro
no dia da invasão. A brasileira afirmou que esteve em
Washington para ver o presidente Donald Trump falar e
acabou comparecendo à marcha. Segundo ela, incapaz de
ver ou ouvir o discurso do
presidente de sua localização,
começou a seguir um conjunto de pessoas em direção
ao Capitólio, onde continuou
seguindo para dentro do prédio. Durante a conversa com
os investigadores, Letícia afirmou ser cidadã do Brasil e que

Crime

A queixa crime
com mandado
de prisão contra
Letícia Vilhena
Ferreira diz que
ela infringiu dois
artigos do Código
de Leis do país

estava nos EUA com um visto de trabalho, o que a impedia de votar nas eleições daquele ano.
Letícia entregou as imagens que fez com o seu celular no dia, o que foi usado pelos investigadores como uma
prova de que a brasileira estava no local. Além disso, com
as descrições que ela ofereceu
de suas vestimentas na mar-

cha, também foi possível localizá-la nas gravações feitas pelas câmeras do prédio.
Outra comprovação de sua
presença na invasão foi uma
busca autorizada em seu telefone no dia 26 de agosto
de 2021. Em mensagens trocadas entre ela e uma outra
pessoa, os investigadores encontraram a declaração de
que ela estava no Capitólio.
Os vídeos mostram que
a brasileira esteve presente
quando manifestantes empolgados gritaram “Nossa
Casa” e “Pare o Roubo”. As
gravações ainda indicam
que Letícia não participou
de agressões físicas contra
os policiais.
Além de Letícia, outros
dois brasileiros foram identificados na invasão: Samuel
Camargo, 26, que foi localizado após publicar, em suas
redes sociais, imagens de
sua participação no motim,
e Eliel Rosa, 53, que foi preso e, posteriormente, condenado pela justiça norte-americana.

Danos ao meio ambiente

Incêndios arrasam província argentina
Agência Brasil
Incêndios continuavam
atingindo ontem a província de Corrientes, na Argentina, onde já foram queimados cerca de 800 mil hectares,
causando perdas de milhões
e danificando flora e fauna
protegidas.
“A verdade é que a província vive uma catástrofe
com essa questão dos incêndios. Há muita perda de ani-

mais, a questão da flora, da
fauna. Além disso, essa era
a nossa fonte de trabalho. Se
perdermos isso, o que será de
nós amanhã?”, disse à Reuters
Luis Candia, um vizinho que
ajuda os bombeiros, com o
rosto coberto para se proteger.
Há cerca de dois meses,
bombeiros, brigadistas, policiais e voluntários combatem
o incêndio, causado por seca
devido ao fenômeno La Niña.
“Tudo se juntou: a seca de
um ano e meio, as altas tem-

peraturas, a falta de chuva e o
estresse hídrico que as plantas já têm, o próprio solo”, disse à Reuters Josefina Piñeiro,
moradora da região.
Os incêndios atingiram
na semana passada o Parque Nacional do Iberá, uma
das maiores áreas úmidas
de água doce do mundo, que
abriga diversificada vida silvestre com espécies em frágil
estado de conservação, como
cervos-do-pantanal, jacarés e
mais de 380 espécies de aves.

Imagens da região mostraram grandes áreas de campos
queimadas, animais fugindo
do fogo ou mortos e trabalhadores exaustos lutando contra as chamas. “Há uma perda
muito importante na fauna,
na flora, na parte elétrica. O
incêndio causou estragos”,
disse Orlando Bertoni, chefe de operações da Defesa Civil de Corrientes, a uma rádio
local no fim de semana. “Não
temos escolha a não ser esperar pela natureza.”
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Libra

Esterlina

Inflação
IPCA do IBGE (em %)

Fixado em 2 de
fevereiro de 2022

10,75%

R$ 1.212

-0,64%

-0,77%

-0,77%

R$ 5,107

R$ 5,780

R$ 6,945

folha de fevereiro

Pagamento de servidores
estaduais será antecipado
Salários serão creditados nos dias 24 e 25 aos funcionários inativos e da ativa
Carol Cassoli

Especial para A União

Ao final desta semana, todos os servidores públicos estaduais terão acesso ao salário
de fevereiro. Com o anúncio
do pagamento, a data de depósito para servidores diminuiu três dias (no caso dos
servidores da ativa) e, agora, os salários serão creditados nos dias 24 e 25, próximas
quinta e sexta-feiras.
Devido à antecipação do
pagamento, os trabalhadores aposentados, pensionis-

tas e reformados receberão
já na quinta-feira (24). No dia
seguinte, servidores da ativa
e da administração direta e
indireta poderão sacar o pagamento que, antes, só seria
creditado em suas contas na
próxima segunda-feira (28).
O adiantamento foi divulgado ontem pelo governador
João Azevêdo, durante o programa Conversa com o Governador, da Rádio Tabajara.
Segundo o gestor, o pagamento será creditado nas contas dos servidores não apenas
como uma forma de valorizar

Crédito

Além de valorizar
os servidores, a
antecipação tem o
intuito de reforçar a
economia paraibana

os trabalhadores pagando-os
no mesmo mês em que trabalharam, mas também como

uma estratégia para movimentar e, assim, fortalecer a
economia paraibana.
“Esse é um compromisso que estamos honrando
de pagar os funcionários
públicos dentro do mês trabalhado, o que também representa uma injeção de valores na economia, gerando
uma diferença significativa no comércio e na indústria, mantendo a capacidade
de investimento que o Estado adquiriu através de uma
gestão fiscal eficiente”, observou o governador.

Sead esclarece sobre obrigações do Pasep
O Governo da Paraíba, através da Secretaria de Estado da
Administração, esclarece aos
servidores que cumpriu todas
as obrigações no que se refere

ao envio das informações da
Relação Anual das Informações Sociais - RAIS do exercício de 2020 - para o Ministério
do Trabalho, dentro do prazo

estipulado no cronograma do
próprio ministério.
O estado da Paraíba se abstém de qualquer responsabilidade de gestão do programa

do Abono Pasep do Governo
Federal. O servidor que não recebeu o pagamento do Abono
PASEP deve entrar em contato
com o Ministério do Trabalho.

Paraíba Restaurant Week

Evento insere estudantes no mercado
Foto: Divulgação

Carol Cassoli

Especial para A União

Com a intenção de aquecer o setor alimentício paraibano, o festival gastronômico Paraíba Restaurant Week
visa não apenas estimular o
desenvolvimento dos restaurantes do estado, mas também promover a inserção de
profissionais qualificados no
mercado. A ideia é que a partir da imersão de estagiários
na atividade das cozinhas paraibanas, a Paraíba, através
de sua mão de obra, seja capaz de atender cada dia mais
clientes.
Conforme a dinâmica integrativa proposta pelo festival, que tem início em 11
de março e vai até 3 de abril,
além de acompanharem o cotidiano da cozinha de um restaurante, os alunos envolvidos na experiência do Paraíba
Restaurant Week também encontrarão, no evento, conforme seu desempenho no período de imersão, a chance de
efetivação profissional.
De acordo com a assessora
comercial do festival, Raíssa
Veras, esta é uma oportunidade de troca entre restaurantes
e alunos. “É uma experiência muito rica e abre possibilidades que, muitas vezes,
os restaurantes nem haviam
enxergado, como ter um estagiário dentro de sua equipe”, comenta Raíssa ao explicar que, ao longo dos 24 dias
de evento, o estudante integra a equipe do restaurante e
lidar com a dinâmica do local.
A coordenadora do curso de Gastronomia do Centro Universitário Maurício de
Nassau (Uninassau), Isabela

Janeiro/2022
Dezembro/2021
Novembro/2021
Outubro/2021
Setembro/2021

0,54
0,73
0,95
1,25
1,16

Barbosa, comenta que a iniciativa é muito positiva para
o desenvolvimento profissional dos alunos da instituição.
“Atuar num festival gastronômico de grande relevância
para o país proporciona aos
alunos não somente sua profissionalização, mas também
exalta o amor pela cozinha”,
enfatiza.
Para Isabela, a experiência
(chamada de Estágio Week) é
o momento por meio do qual
os alunos podem colocar em
prática o que aprenderam.
A coordenadora do curso de
Gastronomia explica que é
interessante que os participantes já tenham bons fundamentos de prática de cozinha para que o estágio seja
uma oportunidade de aprimoramento. Por este motivo,
podem se inscrever no evento

Prática

Durante 24 dias, os
estudantes poderão
integrar a equipe do
restaurante e obter
a experiência

alunos que estejam com, pelo
menos, 50% do curso concluído (este percentual representa a carga horária dos três
primeiros períodos de Gastronomia na Uninassau). “O
requisito é estar quite com o
cumprimento das disciplinas
do curso até então e que seja
um aluno assíduo às aulas”,

pontua Isabela Barbosa.
Com menus elaborados
exclusivamente para o evento, os restaurantes participantes oferecerão refeições
cujos valores seguem um padrão e variam de almoços
a R$ 59,90 a jantares por R$
69,90. Esta edição do festival
contará com a participação
de restaurantes da capital e
do município de Bananeiras
também e, até o momento, os
integrantes do evento não foram divulgados.
Segundo a organização do
festival, na primeira edição
do Paraíba Restaurant Week,
realizada em janeiro de 2020,
24 restaurantes estiveram envolvidos na comercialização
de mais de 16 mil menus vendidos, o que resultou em uma
arrecadação de aproximadamente R$ 1,1 milhão.

Ibovespa
111.725 pts
-1,02%

PdeontoEquilíbrio

Flávio Uchôa

flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador

Hábito de poupar

P

oupar no conceito de uma vida
com educação financeira significa
guardar, separar, reservar ou
alocar recursos em ativos financeiros
que possam, no presente, resguardar
de imprevistos ou, no futuro, proteger
para uma velhice tranquila sem
depender de outros para o sustento.
E quando nossos pensamentos
se voltam para realizar os sonhos,
objetivos e metas, quase sempre
enxergamos e descobrimos que
precisamos de recursos financeiros.
E de onde vamos tirar estes
recursos?
Para alguns, que não prestam
atenção e não conseguem viver com
educação financeira, o caminho mais
rápido é procurar um terceiro e pedir o
recurso emprestado, comprometendo
parte do salário com o pagamento das
prestações.
Pego o exemplo: em vez de guardar
recursos para trocar o carro, a pessoa
toma emprestado numa financeira
ou banco e, quando terminar o
financiamento, o carro já estará
precisando ser trocado. Assim, vai
novamente recorrer ao empréstimo e
passará a vida neste círculo vicioso de
quase tudo que realiza depender do
recurso de terceiros.
Mas outros que perseguem a
vida com educação financeira se
programam para a referida troca
e sacam recursos da sua reserva e
conseguinte voltam a alimentá-la por
conta de terem o hábito de poupar e de
sua importância e prioridade.
E quais seriam os facilitadores para
que uma pessoa consiga implantar em
sua vida o hábito de poupar?
Primeiro quero destacar o que
considero o mais
importante que
é levar a vida
num degrau
Para conseguir abaixo do seu
poder aquisitivo.
liberdade
É o passo inicial
financeira o
para sobrar
importante não algum recurso.
é ganhar muito, Se a família tem o
costume de querer
é gastar menos viver acima do seu
Flávio Uchôa poder aquisitivo
vai depender
sempre do que relatei acima, que serão
os recursos de terceiros. E talvez um dia
não possa mais contar com ele pela
incapacidade de pagar.
O segundo passo é decidir o valor
que será poupado no mês, para depois
fazer o orçamento dos gastos.
Tomando por exemplo uma renda
familiar de R$ 5.000,00, a família terá
primeiro que decidir qual o valor que
será poupado como R$ 1.000,00 ou R$
500,00 e, só assim, depois listar todos
os gastos. Se começar a relacionar os
gastos no final não vai sobrar nada.
Um dia, lá na frente, você vai
perceber que para ficar independente
e com liberdade financeira, criando
de verdade o hábito de poupar, o
importante e crucial não será ganhar
muito e, sim, gastar menos!

“

Alunos que participarem do Paraíba Restaurant Week terão a chance de efetivação profissional

17

18

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba, TERÇA-FEIRA, 22 de fevereiro de 2022

Economia

EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Ednando Phillipy

Fonte de recurso

Dinheiro esquecido inclui loteria e IR
Fundos públicos, revisão de benefícios, abono salarial, malha fina e até prêmios possuem valores não resgatados
Wellton Máximo
Agência Brasil

Em uma semana no ar, o
sistema de consulta a valores esquecidos do Banco Central superou 100 milhões de
consultas de correntistas interessados em resgatar saldos residuais de instituições
financeiras. No entanto, existem mais fontes de recursos
em que o cidadão pode retirar dinheiro parado.
Fundos públicos, revisão
de benefícios da Previdência
Social, abono salarial, malha
fina do Imposto de Renda e
até prêmios de loterias abrigam valores deixados de lado
por milhares de brasileiros.
Por desconhecimento, muitos
nem sequer sabem como consultar e acessar esses recursos.
Confira as principais fontes alternativas de dinheiro
esquecido:
Cotas do PIS/Pasep
Antes da criação do abono salarial pela Constituição

de 1988, os recursos com a arrecadação do Programa de
Integração Social (PIS) e do
Programa de Formação do
Patrimônio do Serviço Público (Pasep) eram depositados
em cotas num fundo público. Em outubro do ano passado, a Caixa Econômica Federal informou que cerca de
10,5 milhões de trabalhadores ainda não tinham sacado
R$ 23,3 bilhões.
Para ter direito às cotas do
PIS/Pasep, basta o beneficiário ter trabalhado com carteira
assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição.
Abono salarial
Segundo o Ministério do
Trabalho e Previdência, cerca de 320,4 mil trabalhadores
ainda não retiraram o abono
salarial de 2019, totalizando
R$ 208,5 milhões esquecidos.
A pasta abriu mais uma rodada de saques. A partir de 31 de
março, os beneficiários poderão enviar um recurso admi-

nistrativo para reaver o abono.
Auxílios do INSS
Cerca de 11 mil segurados
do INSS que receberam benefício por incapacidade (como
o antigo auxílio-doença) entre 2002 e 2009 poderão sacar
a revisão do auxílio entre 1º e
7 de maio. Essas pessoas tiveram o benefício calculado errado e estão recebendo a diferença em lotes após um acordo
entre o INSS e o Ministério Público Federal.
Depósitos judiciais
Aposentados e pensionistas que pediram na Justiça a
concessão ou a revisão da aposentadoria podem ter Requisições de Pequeno Valor (RPVs)
a receber do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
As RPVs são precatórios – dívidas do governo determinadas pela Justiça em caráter definitivo – para ações judiciais
de até 60 salários mínimos
(atualmente em R$ 72,7 mil)
Como o dinheiro é depo-

sitado em contas judiciais no
Banco do Brasil ou na Caixa, muitos segurados não se
dão conta de que têm direito
ao saque.

ou doença terminal também
pode pedir a retirada. Esse
direito vale tanto para casos
de doença do titular da conta
como dos dependentes.

Saque-aniversário
Os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) têm acesso
gradual à cota de 2022. As retiradas ocorrem conforme o
mês de aniversário do trabalhador. Até o momento, podem sacar apenas os nascidos
em janeiro e fevereiro. O calendário deste ano já está disponível.

Malha fina do IR
Quem caiu na malha fina
do Imposto de Renda Pessoa
Física e retificou a declaração
deve consultar os lotes residuais de restituições, liberados pela Receita Federal uma
vez por mês. O processo pode
ser feito na página da Receita
Federal que caucula existirem
atualmente cerca de 600 mil
contribuintes na malha fina,
que podem enviar uma declaração retificadora do Imposto
de Renda para acertarem a situação com o Fisco.

Contas inativas do FGTS
Trabalhadores com carteira assinada demitidos e que
ficaram três anos sem trabalhar formalmente podem sacar todos os saldos das contas
inativas do FGTS. Muitas vezes, o profissional se esquece
deste direito.
Quem tem diagnóstico de
doença grave, como câncer,

Prêmios de loteria
Muitos apostadores não sabem que ganharam na loteria
e deixam de sacar o dinheiro.
O problema ocorre principalmente com quem recebeu prêmios de pequeno valor e não
conferiu direito a aposta.

Segundo a Caixa Econômica Federal, no ano passado, os
prêmios esquecidos somaram
R$ 586,8 milhões em todas as
modalidades de loteria. Caso
o dinheiro não seja sacado em
até 90 dias, os prêmios são enviados para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), e o
apostador perde o direito.
FGTS em calamidades
Trabalhadores de cerca de
50 municípios afetados por enchentes recentes na Bahia, em
Minas Gerais e no Rio de Janeiro podem sacar até R$ 6.220
do FGTS, desde que não tenha
retirado dinheiro pelo mesmo
motivo nos últimos 12 meses.
Nesta semana, o banco autorizou o saque para os moradores de Petrópolis (RJ).
Programas de nota fiscal
Além dos dados federais,
os contribuintes também devem estar atentos aos programas estaduais que devolvem
créditos para quem declara o
CPF nas notas fiscais.

Em janeiro

desde sábado

Carga de energia do país cai 0,2% em janeiro

Sites das lojas
Americanas e
do Submarino
saem do ar

Luciana Collet
Agência Estado

A carga de energia do país
alcançou, em janeiro, 72.196
MW médios, o que significa
uma leve queda de 0,2%, na
comparação com igual mês
do ano passado, segundo
dados do Boletim de Carga
Mensal, elaborado pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS). Em relação
a dezembro de 2021, houve
expansão de 2,4%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a carga, que correspon-

de ao consumo de energia
mais as perdas do sistema,
cresceu 3,8% frente ao período anterior.
De acordo com o ONS, a
demanda por energia foi influenciada em janeiro pelo
recuo em vários segmentos
econômicos. “Essa queda,
que se iniciou na Indústria
no final do ano de 2021, aos
poucos, foi atingindo todos
os segmentos. Sob a influência da piora do quadro pandêmico com a chegada da
variante Ômicron ao Brasil,
a confiança do setor de Ser-

viços e o Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp)
foram os que mais caíram
em janeiro/22, com queda de
4,3% e 5,3% respectivamente”, afirmou o operador, no
boletim.
A ocorrência de chuvas,
durante as duas primeiras semanas do mês, também contribuiu para a diminuição da
carga, segundo o ONS “Ressalta-se que as altas temperaturas observadas a partir
da terceira semana operativa, nos subsistemas Sudeste/
Centro-Oeste e Sul e o maior

número de indivíduos em
suas residências devido ao
período de férias e ao home
office que voltou a se intensificar com o avanço da variante Ômicron, levaram a uma
elevação significativa da carga voltada para refrigeração,
atenuando o efeito dos fatores
citados anteriormente na carga”, acrescentou, ressaltando
que a carga ajustada, - que exclui o efeito de fatores fortuitos e não econômicos - apresentou variação positiva de
0,3% em janeiro no Sistema
Interligado Nacional (SIN).

Entre as regiões geográficas, observou-se grande variação de comportamento da
carga em janeiro.
O Sul, que vem sofrendo com uma forte estiagem,
registrou expansão de 6,9%,
com 13.778 MW médios. No
Norte, a alta foi de 2,2%, para
5 718 MW médios. Já no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, principal centro de carga
do país, houve queda de 1,6%,
com 41.452 MW médios, enquanto a Região Nordeste
apresentou declínio de 4,4%,
para 11.248 MW médios.

limite de R$ 1.212

INSS começa a pagar benefícios de fevereiro
Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

Luciano Nascimento
Agência Brasil

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem benefício de até um
salário mínimo começaram a receber o pagamento
de fevereiro desde ontem.
De acordo com o calendário, os valores serão liberados seguindo o penúltimo número do benefício.
Quem tem o número 1 no
penúltimo número do benefício já recebeu nesta segunda-feira.
Em razão do fechamento das agências bancárias
durante o período de Carnaval, o pagamento vai até
o dia 25 para quem tem 5
como o penúltimo número, e será retomado a partir do dia 3 de março, para
quem tem 6 como penúltimo número do benefício,
indo até o dia 9 de março
para quem tem 0 como penúltimo número do benefício. O INSS reforça ainda
que os pagamentos também são interrompidos nos
finais de semana.
Para quem recebe acima de um salário míni-

Agência Estado
Os sites das plataformas
de e-commerce Americanas e
Submarino estão fora do ar
desde a madrugada de sábado (19), após ter sido identificado um “acesso não autorizado”, de acordo com nota oficial
das empresas encaminhada
ao jornal O Estado de S. Paulo. As lojas virtuais fazem parte do grupo Americanas S.A.
Às 18h de ontem o serviço continuava indisponível.
“A Americanas acionou prontamente seus protocolos de
resposta assim que identificou acesso não autorizado.
A companhia atua com recursos técnicos e especialistas para avaliar a extensão do
evento e normalizar com segurança o ambiente de e-commerce o mais rápido possível”,
diz o texto.

Nota

Empresa informou
que atua com
recursos técnicos
para avaliar a
extensão do evento

mo, o pagamento do benefício terá início no dia 3 de
março, para quem tem 1 e
6 como penúltimo número,
e vai até 9, para quem tem
5 e 0 como penúltimos números. O prazo para saque
dos benefícios com cartão

vai até o final do mês seguinte. Segundo o INSS, 36
milhões receberão aposentadorias, pensões e auxílios que variam de um salário mínimo, no valor de
R$ 1.212, ao teto do INSS,
de R$ 7.087,22 em 2022.

Em razão do fechamento das
agências bancárias durante o
Carnaval, o pagamento vai até
o dia 25 e será retomado no
dia 3 de março. O INSS reforça
ainda que os pagamentos
também são interrompidos nos
finais de semana

Na manhã de ontem, usuários reclamaram por meio das
redes sociais pelo fato de os
serviços oferecidos pelas plataformas, como acompanhamento de entregas, não estarem disponíveis. Ainda não
há previsão para que os sites
sejam restabelecidos. Embora possa haver suspeitas, ainda não há confirmação oficial
sobre ataque hacker.
Também segundo a nota,
as atividades nas lojas físicas
“não tiveram suas atividades
interrompidas e permanecem
operando”.

Diversidade
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sars-Cov-2 entre trabalhadores

Covid infectou mais os não brancos
Pesquisa em instituto da Fiocruz revela que pessoas com menos escolaridade e renda também foram mais afetados
Vinícius Lisboa
Agência Brasil

Uma pesquisa realizada
no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e
do Adolescente Fernandes
Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz),
mostrou que fatores ligados à desigualdade social
influenciaram a contaminação dos trabalhadores da
unidade pelo SARS-CoV-2
entre junho e julho de 2020.
O vírus infectou mais os
trabalhadores não brancos,
os de menor escolaridade
e renda e os que não trabalham diretamente na assistência em saúde, como
recepcionistas, guardas e
agentes de limpeza. A pesquisa analisou testes sorológicos realizados em 1.154
trabalhadores, e os resultados foram publicados na revista científica Lancet Regional Health - Americas.
O artigo relata que 30%
dos trabalhadores do hospital tiveram anticorpos contra
o vírus detectados em seus
exames, percentual muito
superior à taxa de contaminação da população em geral, que foi de 3% a 5%.
O percentual médio de
30%, porém, esconde disparidades, que aparecem

quando os dados são cruzados com informações como
cor da pele, escolaridade,
renda, área de atuação e forma de locomoção.
A pesquisa mostrou que
23,1% dos trabalhadores que
se identificam como brancos tiveram resultado positivo no inquérito sorológico,
enquanto entre os não brancos o percentual foi de 37,1%.
Os profissionais que
atuam na assistência, como
técnicos de enfermagem,
enfermeiros e médicos tiveram um percentual de positividade de 25%, enquanto
para os cargos administrativos, recepcionistas, seguranças e agentes de limpeza essa proporção chega a
40,4%. A maior taxa de contaminação foi dos profissionais da limpeza, com 47,5%.
A Fiocruz aponta ainda
que a forma de deslocamento da residência para o trabalho influenciou nos percentuais de contaminação,
já que os trabalhadores que
usaram transporte coletivo
(trem, metrô e ônibus) tiveram resultados positivos
com mais frequência do que
aqueles que foram trabalhar
caminhando, de carro, motocicleta ou táxi.
Em entrevista à Agência Fiocruz de Notícias, a

PROCESSO Nº: 0802803-91.2014.4.05.8200 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU: CENTRO DE ENSINO, PESQUISA E INOVACAO (CENPI) (e outros)
1ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
Sentença TIPO “A” (Resolução CJF n.º 535/2006)
SENTENÇA
I) RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF propôs ação civil pública contra o CENTRO DE
ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO (CENPI/FITEC), NICO ANTÔNIO BOLAMA, VERA CLAUDINO
EDUCAÇÃO SUPERIOR LIMITADA-ME (nome fantasia da Faculdade São Francisco da Paraíba
- FASP) e a UNIÃO, objetivando:
a) que o CENPI/ FITEC não publique qualquer anúncio no qual apareça como Instituição de Ensino
Superior, ou ofereça cursos de graduação e pós-graduação sem antes realizar o credenciamento,
autorização e reconhecimento junto ao MEC;
b) que sejam encerradas todas as atividades do CENPI/FITEC no Estado da Paraíba, no que se
refere ao oferecimento de curso de graduação e pós-graduação sem que haja ato de credenciamento,
autorização e reconhecimento junto ao MEC;
c) que o CENPI/FITEC se abstenha de firmar qualquer tipo de convênio com a FASP/ISEC
e/ou instituições credenciadas pelo MEC para o fim de diplomar seus alunos de “cursos livres”;
d) que a FASP/ISEC abstenha-se de firmar qualquer tipo de contrato/convênio com instituições
não credenciadas pelo MEC com o objetivo de diplomar os alunos dessas instituições;
e) que o CENPI/FITEC e a FASP/ISEC sejam condenados a divulgar nos seus sites e em dois
jornais de grande circulação no Estado da Paraíba, a existência de sentença de mérito;
f) a condenação dos réus Nico Bolama, CENPI/FITEC e FASP/ISEC a ressarcir todas as despesas
dos seus alunos em decorrência do oferecimento irregular de cursos no Estado da Paraíba sem o
devido credenciamento e autorização junto ao MEC;
g) a condenação dos réus Nico Bolama, CENPI/FITEC, FASP/ISEC e União ao pagamento
solidário de indenização por danos morais coletivos, a ser revertida ao Fundo de Direitos Difusos,
no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
O MPF alegou o seguinte:
a) foi detectada irregularidade no funcionamento do CENPI/FITEC, haja vista a ausência de
autorização do Ministério da Educação - MEC para que referida instituição ofereça cursos de
graduação e pós-graduação;
b) apesar da apontada irregularidade, e de o representante do CENPI/FITEC, Nico Antônio
Bolama, ter afirmado que os alunos são informados de que o processo de regularização junto ao
MEC encontra-se pendente de apreciação, o material de divulgação de referida instituição informa
que ela ostenta a condição de “RECONHECIDA PELO MEC”;
c) que, na tentativa de burlar a exigência de credenciamento junto ao MEC, o CENPI/FITEC
teria celebrado convênio com o CESSF/ISEC/FASP, a fim de que esta Instituição, que é autorizada
pelo MEC, emita certificados de conclusão e outros documentos necessários à conclusão dos
cursos com aproveitamento;
d) o MEC informou que não cabe a ele fiscalizar instituições que não são autorizadas a funcionar,
pois “se a instituição não é autorizada o curso por ela oferecido não é superior”.
O MPF instruiu a peça inicial com documentos colhidos no bojo do Inquérito Civil Público nº
1.24.000.000920/2011-00.
Decisão (Identificador n.º 247417) deferiu, em parte, o pedido liminar.
A União apresentou contestação (Identificador n.º 296026), juntando documentos (Identificador
n.º 296027) e alegando as preliminares de impossibilidade de concessão de antecipação de tutela
em relação a ela, de ilegitimidade ativa do MPF, de ilegitimidade passiva sua e de falta de interesse
processual em relação a ela, enquanto que, no mérito, alegou o seguinte:
a) não houve omissão ilícita do MEC;
b) a oferta irregular de cursos não credenciados junto ao MEC é irregularidade que deve ser
resolvida pelos órgãos de defesa do consumidor, pelos órgãos de persecução criminal ou pelo
Poder Judiciário;
c) não se pode concluir que houve omissão por parte do Ministério da Educação pelo simples
fato de uma IES está funcionando sem autorização do MEC;
d) não há nexo causal entre qualquer ato praticado pela União e o dano coletivo discutido
nestes autos;
e) não há prova dos alegados danos morais coletivos;
f) não é razoável o valor pedido a título de danos morais coletivos.
Vera Claudino Educação Superior Limitada apresentou contestação (Identificador n.º 366117),
juntando documentos, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita e alegando as
preliminares de ilegitimidade ativa do MPF e de sua ilegitimidade passiva, enquanto que, no mérito,
afirmou o seguinte:
a) não praticou nenhuma ação dolosa ou culposa apta a gerar danos;
b) só responderia por eventual dano se restasse demonstrada sua conduta culposa;
c) não restou demonstrado o dano;
d) não é razoável o valor pedido na inicial a título de reparação pelos danos morais.
Os réus Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação (CENPI/FITEC) e Nico Antônio Bolama não
apresentaram contestação (Identificador n.º 441297).
O MPF apresentou impugnação às contestações (Identificador n.º 464378).
É o breve relato. Decido.
II) FUNDAMENTAÇÃO
II.1) Questões Preliminares Processuais
Inicialmente, resta prejudicada a análise da preliminar de impossibilidade de concessão de liminar
contra a União, tendo em vista que nem foi formulado qualquer pedido liminar em face dela, nem
houve qualquer determinação em face da União na decisão que deferiu, em parte, o pedido liminar.
Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa do MPF, pois se trata de demanda que
objetiva a proteção da regularidade do serviço de educação superior em favor dos alunos que
mantêm relação jurídica com as instituições demandadas e que podem vir a manter no caso de
referidas instituições continuarem a oferecer cursos alegadamente irregulares (direito coletivo em
sentido stricto). O objeto da demanda encontra-se, portanto, inserido em atribuição confiada ao
Ministério Público pela Constituição Federal (art.129, II e III)
Deve ser afastada, também, a preliminar de ilegitimidade passiva da União, na medida em
que um dos fundamentos da demanda reside na sua omissão em exercer a correta fiscalização
dos serviços educacionais de ensino superior, fato suficiente para evidenciar a sua legitimação
passiva para a causa.
Quanto à preliminar de falta de interesse, a alegação da União, no sentido de que não há omissão
em fiscalizar as IES, estando a legislação sendo integralmente cumprida, é matéria que se confunde
com o mérito desta ação, o qual será analisado no momento oportuno.
Da mesma forma, a preliminar de ilegitimidade passiva argüida pela ré, sob o fundamento de
que não praticou qualquer ato ilegal, confunde-se com a própria análise do mérito do processo.
Desse modo, devem ser rejeitadas todas as preliminarargüidas pelos réus.
II.2) Mérito
Parte das questões discutidas nesta ação já foram apreciadas na decisão que deferiu, em
parte, o pedido liminar (Identificador n.º 247417), cuja fundamentação, a seguir transcrita, adoto
como razões de decidir.
Dispõe a Constituição Federal de 1988:
“Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.” (Grifei)
No âmbito legal, a matéria atinente à necessidade de autorização do Poder Público para o
desenvolvimento de atividades de ensino superior encontra-se regulada na Lei nº 9.394, de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Transcrevo os dispositivos legais
pertinentes ao caso:
“Art. 9º A União incumbir-se-á de:
[...] omissis
IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das
instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino.

Foto: Reprodução/Wikimapia
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primeira autora do artigo, a
aluna de doutorado e fisioterapeuta do IFF/Fiocruz,
Roberta Fernandes Correia,
destacou que a “desigualdade é o vírus mais letal do
mundo”.
“Os achados deste trabalho não divergem da desigual contaminação da
população brasileira e países afins, em especial os da
América Latina. Apesar do
IFF/Fiocruz ser uma instituição pública de vanguarda na atenção à saúde da

Instituto
Fernandes
Figueira, onde
os estudos foram
realizados

população, também sofre
inevitavelmente os reflexos
da economia de seu país, o
que afeta na contaminação
pelo Sars-CoV-2 entre seus
trabalhadores.
É provável que a solidariedade seja o antídoto e precise urgentemente ser incorporada às políticas sociais,
econômicas, de saúde, educação, ambientais e de afeto”.
A orientadora da pesquisa, a professora e pesquisadora da Escola Nacional de

Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições
de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo
regular de avaliação”
A necessidade de autorização prévia do Poder Público para o início das atividades das instituições de ensino superior (adiante, IES) também encontra previsão no Decreto n.º 5773/2006,
pelo qual a competência legal para autorizar o funcionamento de Instituição de Ensino Superior foi
cometida ao MEC. Vejamos:
Art. 13. O início do funcionamento de instituição de educação superior é condicionado à edição
prévia de ato de credenciamento pelo Ministério da Educação.
No caso dos autos, os documentos que acompanham a inicial demonstram que o CENPI/FITEC
oferece cursos de graduação e pós-graduação sem prévia autorização do Poder Público, haja vista
a inexistência de credenciamento junto ao Ministério da Educação, consoante se extrai do Memo
n.º 897/DPR/SERES-MEC (Identificador n.º 232511, fl. 58), que informa o seguinte:
“Em atenção ao expediente supramencionado, informamos que, em consulta ao sistema e-MEC
(https://emec-mec.qov.br) e ao SISEAD (http://siead.mec.gov.br), não foi localizada qualquer instituição de ensino superior com as denominações: CENPI - Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação
e FITEC - Faculdade Integrada de Tecnologia, Educação e Ciências. Esclarecemos, desta forma,
não se tratar de instituições de ensino superior credenciadas por este Ministério.”
No mesmo sentido, merece destaque o Ofício n.º 1090/2011-GAB/SERES/MEC (Identificador
n.º 232511 - fls. 67/68), encaminhado à Procuradoria da República na Paraíba, o qual informa que
todos os processos administrativos protocolados pela CENPI/FITEC junto ao MEC foram cancelados
ou estão na iminência de cancelamento.
Registre-se, ainda, que o próprio representante do CENPI/FITEC, o réu Nico Antônio Bolama,
em depoimento prestado perante a Procuradoria da República na Paraíba (Identificador n.º 232509,
fl. 03), informou que referidas instituições ainda não possuem autorização do MEC para funcionar.
De mais a mais, em consulta ao sítio eletrônico (site) do Ministério da Educação (http://emec.
mec.gov.br/), verifica-se facilmente que não consta registro de autorização ou credenciamento para
a entidade portadora do CNPJ nº 12.376.565/0001-57. Por igual, não é possível localizar qualquer
IES com nome ou sigla correspondente à ré Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação CENPI/FITEC.
Sendo o credenciamento junto ao MEC um requisito que deve estar satisfeito antes do início
das atividades das Instituições de Ensino Superior, impõe-se concluir pela irregularidade no funcionamento do CENPI/FITEC.
Observe-se, inclusive, que a celebração de convênio com outras instituições de ensino credenciadas pelo MEC, como ocorreu com a ré FASP/ISEC, com a finalidade de que essas instituições
emitam o certificado de conclusão de curso, afigura-se medida à margem da Lei.
O credenciamento e a autorização de funcionamento de uma IES são atos administrativos
com destinatários certos e determinados, emitidos intuitu personae, de maneira que a chancela
obtida por uma Instituição (in casu, a FASP/ISEC) não pode ser livremente trespassa em favor
de terceiros, notadamente quando estes desenvolvem atividades de ensino sem qualquer título
jurídico que o habilite a tanto.
Com efeito, o convênio firmado entre os réus CENPI/FITEC e FASP/ISEC não se afigura suficiente
para conferir penhores de legalidade ao funcionamento da instituição não credenciada (CENPI/
FITEC), visto que isto, além de burlar a exigência legal de prévio credenciamento, dificultaria a
fiscalização e avaliação dessas instituições pelo MEC.
O perigo na demora, por sua vez, reside nos prejuízos financeiros, morais, educacionais,
pedagógicos e psicológicos que serão experimentados pelos alunos que estejam matriculados ou
venham a se matricular nos cursos oferecidos pela CENPI/FITEC, haja vista a impossibilidade legal
de obterem diplomas de formação em ensino superior por intermédio dos desserviços prestados por
uma Instituição que não se encontra habilitada (leia-se: credenciada e autorizada) pelo Ministério
da Educação - MEC.
Com efeito, a gravidade da situação impõe que se determine, com base no art. 56, VII, do Código
de Defesa do Consumidor, a suspensão imediata das atividades desenvolvidas pelo réu (CENPI/
FITEC) em prejuízo dos consumidores atuais (estudantes) e potenciais.
Quanto ao pedido objetivando o pagamento de indenização por dano moral coletivo, em situações
análogas à presente, a jurisprudência do STJ firmou entendimento pelo seu cabimento:
PROCESSO COLETIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JOGOS DE AZAR. BINGOS,
CAÇA-NÍQUEIS E AFINS. SÚMULA VINCULANTE 2/STF. VEDAÇÃO PELA LEI 9.981/2000. INEXISTÊNCIA, POR ORA, DE LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZE A ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO.
[...]
5. Quando os interesses e direitos individuais coletivamente considerados trazem repercussão
social apta a transpor as pretensões particulares, autoriza-se sua tutela pela via coletiva (arts. 81
e 82 do CDC).
6. O art. 6º do CDC traz como direitos básicos do consumidor: “(...) I - a efetiva prevenção e
reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (...) VII - o acesso aos
órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica
aos necessitados”.
7. A responsabilidade civil é objetiva, respondendo os réus, “independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores” (art. 12, caput, do CDC).
8. O dano moral coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico,
pois tal comprovação, embora possível na esfera individual, torna-se inaplicável quando se cuida
de interesses difusos e coletivos. Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 26/02/2010.
Recurso especial interposto pelo Parquet foi conhecido e provido para restabelecer a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, na forma fixada pela sentença
de primeiro grau.
STJ. Segunda Turma. REsp n.º 1509923. Ministro Humberto Martins. DJE: 22.10.2015.
Ainda segundo a jurisprudência do STJ, “a possibilidade de indenização por dano moral está
prevista no art. 5º, inciso V, da Constituição Federal, não havendo restrição da violação à esfera
individual. A evolução da sociedade e da legislação têm levado a doutrina e a jurisprudência a
entender que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não há como
negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial” (REsp n.º 1397870).
O mesmo acórdão (REsp n.º 1397870) explica, ainda, que “o dano moral coletivo é a lesão na
esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva,
valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas
a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade,
apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa”.
Vale lembrar que, além de ser apta a gerar os males acima, a situação suportada também tem
que ser proveniente da prática de um ato ilícito, de modo que, reunindo estas duas características,
quais sejam, o ilícito e a potencialidade lesiva, o dano moral emerge, não necessitando ser provado.
No caso, a coletividade moralmente ofendida é composta pelos alunos das instituições de ensino
que perpetraram as condutas fraudulentas, consistentes em oferecer cursos de graduação sem
que houvesse o registro junto ao MEC.
A gravidade dessa conduta decorre do fato de que, além de ela ter provocado gastos de relevantes
recursos financeiros pelos ofendidos, ela foi apta a gerar expectativas de crescimento acadêmico e
profissional que não poderiam ser concretizadas, gerando para os ofendidos (alunos das instituições
rés) apenas a frustração de ter investido dinheiro, tempo e energia em um projeto que não poderia
ser concluído, comprometendo, inclusive, os planos futuros traçados por esses alunos.
Além das IES rés, também deve ser responsabilizado pelo dano moral coletivo o réu Nico Antônio Bolama, tendo em vista que ele, na qualidade de representante do CENPI (Identificador n.º
232509 - fl. 03), era o responsável pela celebração do convênio com a Vera Claudino Educação
Superior Limitada-ME (nome fantasia da Faculdade São Francisco da Paraíba - FASP) (Identificador
n.º 232511 - fls. 59/60), bem como pela divulgação da publicidade enganosa, capaz de induzir em
erro o consumidor (alunos).
Registre-se, ainda, que os réus Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação (CENPI/FITEC) e Nico
Antônio Bolama não apresentaram contestação, bem como que a ré Vera Claudino Educação Superior Limitada-ME (nome fantasia da Faculdade São Francisco da Paraíba - FASP) não impugnou
especificadamente os fatos narrados na inicial, de forma que, em relação a eles, incide, ainda, a
presunção de veracidade desses fatos (artigos 302 e 319 do CPC).

Saúde Pública Sergio Arouca Elizabeth Artmann, ressalta que o estudo reforça o
papel de determinantes sociais nas taxas de contaminação em trabalhadores da
saúde.
“Em um país com tanta
desigualdade como o nosso,
estes resultados são muito
relevantes e mostram a importância de pesquisas que
possam ancorar a tomada de
decisões, neste caso, a priorização dos grupos mais vulneráveis”.

“

Desigualdade
é o vírus
mais letal do
mundo”

Roberta Fernandes Correia

Observo, por outro lado, que não há elementos aptos a demonstrar que a alegada omissão
da União (MEC) em fiscalizar os demais réus teria contribuído para a caracterização do aludido
dano. In casu, resta evidente que o dano moral causado à coletividade teve como causa direta e
imediata as condutas unicamente imputadas aos demais réus, donde se extrai a ausência de nexo
causal em relação à União.
Desse modo, a responsabilidade pelo pagamento da indenização pelos danos morais coletivos
deve recair sobre os réus Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação (CENPI/FITEC), Nico Antônio
Bolama e Vera Claudino Educação Superior Limitada-ME (nome fantasia da Faculdade São Francisco da Paraíba - FASP).
Relativamente ao valor da indenização pelos danos morais coletivos, a sua fixação deve ocorrer
de forma proporcional e razoável, haja vista a inexistência de balizamento legal objetivo para o seu
arbitramento, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, especialmente a
gravidade da lesão e a culpa do ofensor, atentando, ainda, para a função sancionatória e pedagógica da reparação.
No caso, considerando esses parâmetros, mostra-se suficiente a fixação do dano moral coletivo
em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser suportado de forma solidária pelos réus Centro de Ensino,
Pesquisa e Inovação (CENPI/FITEC), Nico Antônio Bolama e Vera Claudino Educação Superior
Limitada-ME (nome fantasia da Faculdade São Francisco da Paraíba - FASP).
Quanto aos danos materiais, via de regra, para a responsabilização do agente causador é
essencial que fiquem demonstrados os seguintes pontos: a ocorrência do fato causador do dano;
a existência do próprio dano; o nexo de causalidade entre o fato causador e o dano alegado; bem
como, se for o caso, o dolo/culpa e a pessoa responsável pelo fato causador do dano.
Contudo, em relação de consumo, como ocorre no presente caso (IES e alunos matriculados),
a caracterização do dano prescinde da prova do dolo ou da culpa, passando a responsabilidade
civil a ser objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
No caso, a ocorrência do fato causador do dano (oferecimento de cursos sem autorização e
reconhecimento do MEC por IES não credenciada), as pessoas responsáveis pelo fato causador do
dano (Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação (CENPI/FITEC), Nico Antônio Bolama e Vera Claudino
Educação Superior Limitada-ME (nome fantasia da Faculdade São Francisco da Paraíba - FASP)), a
existência do próprio dano (despesas com as mensalidades pagas à IES não credenciada) e o nexo
de causalidade entre o fato causador do dano e o dano alegado (o prejuízo dos alunos decorreu da
cobrança de mensalidade relativamente a cursos ministrados sem autorização e reconhecimento
do MEC) estão devidamente demonstrados, consoante já exposto acima.
Demonstrados esses fatos, surge para os responsáveis solidários (Centro de Ensino, Pesquisa
e Inovação (CENPI/FITEC), Nico Antônio Bolama e Vera Claudino Educação Superior Limitada-ME
(nome fantasia da Faculdade São Francisco da Paraíba - FASP)) a obrigação de indenizar todos os
alunos que tenham feito os cursos superiores não reconhecidos pelo MEC oferecido pela CENPI/
FITEC em parceria com a FASP/ISEC, indenização essa que deverá corresponder aos valores
despendidos por esses alunos por estarem matriculados em referidos cursos (mensalidades,
matrículas e outra taxas eventualmente cobradas pela IES).
Registre-se, por fim, que, tratando-se de interesses individuais homogêneos, a condenação ao
pagamento de danos materiais deverá ser feita de forma genérica, apenas para fixar a responsabilidade pelos danos causados (art. 95 do CDC), ficando a demonstração efetiva do dano e a sua
quantificação, a ser feita pelos interessados, postergada para a fase de liquidação de sentença
(art. 97 do CDC).
III) DISPOSITIVO
Ante o exposto:
I) rejeito as preliminares argüidas pelos réus;
II) e julgo procedente, em parte, o pedido inicial, apreciando a lide com resolução do mérito (art.
269, I, do CPC), para, ratificando a decisão que deferiu o pedido liminar, condenar:
a) os réus Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação (CENPI/FITEC), Nico Antônio Bolama e Vera
Claudino Educação Superior Limitada-ME (nome fantasia da Faculdade São Francisco da Paraíba FASP) a, solidariamente, pagar indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), a ser revertido ao fundo previsto no art. 13 da Lei n.º 7.347/85;
b) os réus Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação (CENPI/FITEC), Nico Antônio Bolama e Vera
Claudino Educação Superior Limitada-ME (nome fantasia da Faculdade São Francisco da Paraíba
- FASP) a, solidariamente, pagar indenização pelos danos materiais, que deverá corresponder aos
valores despendidos pelos alunos matriculados nos cursos sem autorização e reconhecimento
ofertados pelo CENPI/FITEC (mensalidades, matrículas e outra taxas eventualmente cobradas
pela IES), a serem quantificados em liquidação de sentença;
c) o CENPI/FITEC a:
c.1) não publicar qualquer anúncio no qual apareça como Instituição de Ensino Superior, ou
ofereça cursos de graduação e pós-graduação sem antes realizar o credenciamento, autorização
e reconhecimento junto ao MEC;
c.2) encerrar todas as atividades do CENPI/FITEC no Estado da Paraíba, no que se refere
ao oferecimento de curso de graduação e pós-graduação sem que haja ato de credenciamento,
autorização e reconhecimento junto ao MEC;
c.3) abster-se de firmar qualquer tipo de convênio com a FASP/ISEC e/ou instituições credenciadas pelo MEC para o fim de diplomar seus alunos;
d) a FASP/ISEC a abster-se de firmar qualquer tipo de contrato/convênio com instituições não
credenciadas pelo MEC com o objetivo de diplomar os alunos dessas instituições;
e) o CENPI/FITEC e a FASP/ISEC a divulgar esta sentença, às suas expensas, nos seus sites e
em dois jornais de circulação no Estado da Paraíba, possibilitando, assim, a ciência dos interessados.
Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, haja vista o disposto
no art. 18 da Lei n.º 7.347/85, bem como o entendimento do STJ, no sentido de que “por simetria,
em sede de ação civil pública, não cabe a condenação do réu em honorários” (REsp n.º 1407860).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
João Pessoa/PB, data de validação no sistema.
JOÃO PEREIRA DE ANDRADE FILHO
Juiz Federal Substituto da 1ª Vara/PB
Processo: 0802803-91.2014.4.05.8200
Assinado eletronicamente por:
JOAO PEREIRA DE ANDRADE FILHO - Magistrado
Data e hora da assinatura: 04/01/2016 23:23:40
Identificador: 4058200.504606
Para conferência da autenticidade do documento:
https://pje.jfpb.jus.br/pjeconsulta/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
FLAVIANI DE CARVALHO VIEIRA, inscrita no CPF sob n° 318.599.888-06, torna público, que requereu junto ao SEMAPA – Secretaria de meio ambiente, pesca e agricultura no estado da paraíba,
a Licença Prévia de instalação, para Reforma e Ampliação da residência, situado na Rua Golfo de
Coronation, 270, no Bairro ponta de campina na cidade de Cabedelo, Estado Paraíba.
FLAVIO DE LUCENA CALADO, CPF: 933.528.594-34, torna público que requereu a SEMAPA
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação para
Construção de Residência Unifamiliar, situadoao Condomínio Alamoana, Quadra 16, Lote 183,
Amazônia Park– Cabedelo/PB.
LUIZ ANTONIO DE PAULA SANTANA, CPF 160.226.374-49 TORNA PUBLICO QUE REQUEREU
A SEMAPA- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, À
LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NO
LOTE 01, QUADRA 04 NO LOTEAMENTO PARQUE ESPERANÇA EM CABEDELO PB
O SR. LEONARDO HENRIQUE SILVA MAIA, CPF: 036.260.204-28, VEM POR MEIO DESTA
TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) A LICENÇA
PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA POMBAL
, Nº 226, ST. 04; QD. 184; LT. 0115, MANAIRA, NESTA CAPITAL.
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bacias Hidrográficas

JP terá comissão de monitoramento
Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza seminário, hoje, para definir formação da equipe
n
Participam do
Seminário a
UFPB, Aesa,
Cagepa,
Ibama,
Sudema,
Emlur, Sedurb,
Seplan e
Capitania
dos Portos

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria
de Meio Ambiente (Semam),
vai promover um seminário
para formação da Comissão
de Monitoramento das Bacias Hidrográficas. O evento
será nesta terça-feira (22), das
8h30 às 15h, no Hotel Verde
Green, em Manaíra.
A formação da comissão
atende às normas da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997). Os
poderes executivos dos municípios devem promover a
integração das políticas locais de saneamento básico
- de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente - com as políticas federal e estaduais de recursos
hídricos.
O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que o seminário tem o
objetivo de integrar, da melhor forma possível, diversos
setores da sociedade. “A Semam vem monitorando nascentes e rios, nossos técnicos
elaboraram o “Mapeamento
e Monitoramento das Nascentes e Corpos Hídricos de
João Pessoa”, Relatório Técnico que norteia as ações da Semam na área. Esperamos, a
partir da formação da comissão, fortalecer essas ações,
ampliando as responsabili-

dades da Semam em relação
ao cuidado com nossos rios e
nascentes”, concluiu.
Segundo o engenheiro
florestal Yuri Araújo, chefe da Divisão de Pesquisa
da Diretoria de Estudos e
Pesquisas (Diep) da Semam,
João Pessoa possui pelo menos oito bacias hidrográficas
principais, que são os rios
Aratu, Cabelo, Camurupim,
Cuiá, Gramame, Jacarapé, Jaguaribe e Maré/Sanhauá. E
ainda no território da capital estão situadas pelo menos 100 nascentes.
Foram convidados para o
seminário representantes do
Instituto Federal da Paraíba
(IFPB), Universidade Federal
da Paraíba (UFPB), Câmara
Municipal de João Pessoa,
Capitania dos Portos, Agência Executiva de Gestão das
Águas (Aesa), Companhia
de Águas e Esgoto da Paraíba (Cagepa), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Superintendência de Administração
do Meio Ambiente (Sudema) além de representantes
da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana
(Emlur), Secretaria de Planejamento (Seplan) e Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

Foto: Secom-JP

João Pessoa possui, pelo menos, oito bacias hidrográficas principais e, ainda, aproximadamente 100 nascentes

reinserção social

assistÊncia toxicológica

Produção de hortaliças por reeducandos
O cultivo de hortaliças
nas unidades prisionais traz
novas perspectivas para reeducandos que participam do
projeto promovido pela Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba. A prática integra 19, das 68 cadeias
e penitenciárias do estado. Os
presos que atuam nas hortas
reduzem um dia da pena para
cada três dias trabalhados e
ainda têm direito a uma bolsa destinada aos familiares.
“A produção de verduras
e legumes ocorre em todas as
regiões do estado e também

contribui com a segurança
nutricional dos reeducandos
e dos policiais penais”, destaca o secretário de Estado da
Administração Penitenciária,
Sérgio Fonseca.
Na Penitenciária Raimundo Asfora (Serrotão), em
Campina Grande, na Colônia
Agrícola Penal de Sousa e no
Presídio Padrão Romero Nóbrega, em Patos, se concentra
a maior produção. Os apenados cultivam coentro, pimentão, tomate, alface, berinjela,
cebolinha, melancia, quiabo,
pimenta, entre outros alimen-

tos. Em algumas hortas, no
período de chuvas, há colheita
de abóbora. Em alguns casos,
parte dos legumes e verduras
é doada para entidades filantrópicas, a exemplo das casas
de apoio às pessoas idosas.
As unidades prisionais
que cultivam hortas orgânicas estão localizadas nas cidades de João Pessoa, Patos,
Sousa, Solânea, Areia, Remígio, Catolé do Rocha, Serra
Branca, Alagoa Grande, Itabaiana, Bananeiras, Pombal,
Campina Grande, Itaporanga e Queimadas.

“

A produção
de verduras
e legumes
ocorre em
todas as
regiões do
estado”
Sérgio Fonseca

Fotos: Secom-PB

O cultivo das
hortas, como
a das fotos
ao lado, está
presente em
16 cidades
paraibanas

UEPB abre 20 vagas para
para processo seletivo
O Departamento de Farmácia da Universidade Estadual
da Paraíba (UEPB) abriu inscrições para a seleção de plantonistas na área de Saúde, para
atuar no Centro de Informação
e Assistência Toxicológica de
Campina Grande (CEATOXCG). Ao todo, estão sendo oferecidas 20 vagas, distribuídas
entre os cursos de Farmácia (6),
Biologia (2), Enfermagem (6) e
Medicina (6).
As inscrições devem ser feitas exclusivamente através do
endereço eletrônico depto.farmacia.ccbs@setor.uepb.edu.br,
no período de 21 de fevereiro a
4 de março.
Para efetivar a inscrição, o
candidato precisa enviar por
e-mail os seguintes documentos em um só arquivo em PDF:
ficha de inscrição preenchida,
comprovante de matrícula ou
declaração da faculdade, além
da cópia do CPF e RG.
O processo seletivo será
composto de quatro etapas. A
primeira consiste no curso preparatório, obrigatório, que será
realizado de 14 a 17 de março,
de forma virtual, através do
Google Meet.
A segunda será uma prova
escrita a ser realizada no dia
21 de março, também on-line.

A terceira etapa será uma
entrevista marcada para os
dias 24 e 25 de março, enquanto a quarta etapa consiste no
treinamento em serviço a ser
realizado do dia 4 de abril a 2
de maio, obrigatório para todos os candidatos aprovados
e classificados.

Acesso
Para efetivar a inscrição,
o candidato precisa enviar
por e-mail os seguintes
documentos em um só
arquivo em PDF: ficha
de inscrição preenchida,
comprovante de
matrícula ou declaração
da faculdade, além da
cópia do CPF e RG

para INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Abertas inscrições ao Bolsa Permanência, até o dia 28
Karine Melo
Agência Brasil

Estão abertas até o dia 28
de fevereiro, as inscrições
para o Programa de Bolsa
Permanência (PBP) para estudantes indígenas e quilombolas matriculados em cur-

sos de graduação presencial
ofertados por instituições federais de ensino superior.
Valor da bolsa
A iniciativa prevê concessão de bolsas no valor de R$
900. O pagamento dos pedidos homologados é realiza-

do mensalmente pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para
estadia desses estudantes
nessas instituições para minimizar as desigualdades
sociais, étnico-raciais e contribuir para permanência e
diplomação dos alunos em

situação de vulnerabilidade
socioeconômica, em especial,
indígenas e quilombolas.
No SISBP/MEC
As inscrições devem ser
feitas na página do Sistema de Gestão da Bolsa Permanência (SISBP), no site

do Ministério da Educação
(MEC).A distribuição das
vagas considera o “quantitativo de alunos matriculados
e o quantitativo de alunos
cadastrados no programa”
pelas instituições federais
de ensino superior no término do exercício anterior.

Segundo O MEC, a análise da documentação comprobatória de elegibilidade
do estudante e a aprovação
do cadastro no SISBP deverão ser feitas pelas instituições federais de ensino superior de hoje até 31
de março.

Esportes
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Copa do Nordeste

Gol mais
rápido na PB
Após a sexta rodada, o líder do
grupo A é o Fortaleza com 12 pontos,
seguido do CSA com 11 pontos. Na
terceira posição está o Sampaio Corrêa
e em seguida o Sport, ambos com sete
pontos, fechando o G4, só que o clube
do Maranhão tem apenas cinco jogos e
o Sport quatro. Em quinto lugar está o
Campinense com cinco pontos, seguido
de Globo também com cinco pontos e
Atlético de Alagoinhas com quatro. O
Sergipe está na lanterna, com apenas um
ponto, sendo que tanto o clube baiano
como o sergipano têm um jogo a menos.
Já o Sousa, que estava numa situação
mais tranquila em relação à classificação,
se complicou um pouco com a derrota
para o Campinense. O Dinossauro permaneceu com sete pontos e é o penúltimo colocado do grupo B, porém com a
mesma quantidade de pontos do Bahia,
que é o último da zona de classificação.
O time baiano tem a vantagem de
ter um jogo a menos do que o Dino.
O próximo adversário do Sousa será o
Globo, dia seis de março, no Marizão
em Sousa. Depois, o Dino fechará a sua
participação na primeira fase encarando
o Atlético em Alagoinhas.
Os quatro primeiros colocados do
grupo B são o Ceará com 12 pontos,
seguido do CRB com 11, o Náutico com
oito e o Bahia com sete pontos. O clube
alagoano e o baiano têm um jogo a menos. Na quinta colocação está o Altos,
seguido do Floresta e do Sousa, todos
com sete pontos, porém o Altos tem um
jogo a menos. Na lanterna está o Botafogo, com apenas cinco pontos, mas com
dois jogos a menos.

Ivo Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

O

gol de Alan Francisco para o
Campinense, na vitória por
2 a 1 sobre o Sousa, no último sábado, no Amigão, em
Campina Grande, que colocou de novo
a Raposa na briga pela classificação, foi
o mais rápido da história da Copa do
Nordeste. Ele foi marcado logo após o
início da partida, aos 16 segundos. Até
então, o gol mais rápido da competição
tinha sido o de Rafael Longuine, para o
CRB, aos 30 segundos, do jogo contra o
Imperatriz, em janeiro de 2020, em que
a equipe de Alagoas perdeu de virada
por 2 a 1. Em âmbito nacional, o gol mais
rápido, oito segundos, é de Nivaldo, do
Náutico, contra o Atlético Mineiro, em
1989 ao lado de Dinei, do Vitória, contra
a Portuguesa, em 6 de julho. Alan, de
21 anos, veio do Guarani-SP, por empréstimo, após se destacar na Copa São
Paulo. A vitória do Campinense trouxe
de volta a esperança de classificação
para a segunda fase da Copa do Nordeste, já que o clube passou a ser o quinto
colocado do grupo, com cinco pontos. A
Raposa agora está a apenas dois pontos
do quarto colocado, que é o Sport de Recife, mas o time pernambucano tem dois
jogos a menos do que a equipe cartola.
O Leão pernambucano joga na próxima
quinta-feira, contra o Botafogo, em Recife, e se somar pontos, pode aumentar
a diferença para o Campinense, que só
voltará a jogar pela Copa do Nordeste
no próximo dia seis de março contra o
Botafogo, no Almeidão, em João Pessoa.

Foto: Samy Oliveiras/Campinense

Com apenas 16 segundos de jogo, o atacante Alan
Francisco, do Campinense, entrou para a história do
torneio ao marcar na vitória de 2 a 1 sobre o Sousa

n
O gol mais
rápido do
Brasileiro
ainda pertence
aos jogadores
Dinei, quando
atuava no
Vitória; e
Nivaldo, do
Naútico, com a
marca de oito
segundos

O atacante Alan Francisco, do
Campinense, antes da bola rolar
para o jogo do último sábado,
quando fez história ao marcar o gol
mais rápido da competição regional

Powerlifting

Mayara Rocha fica mais perto do
Mundial ao conquistar título em SC
Laura Luna

A atleta paraibana Mayara Rocha se aproxima do sonho de participar do Campeonato Mundial
de Powerlifting, graças à conquista do final de semana quando sagrou-se campeã brasileira de Powerlifting Raw 2022. O evento
aconteceu em São Bento do Sul,
Santa Catarina, e contou com disputas no masculino e feminino.
“Eu tenho chances de ser convocada
para o Mundial, agora é aguardar
ansiosa por essa convocação para
saber exatamente quais são as próximas competições”. Mayara vive
um momento especial no esporte, com resultado positivo no Sulamericano em dezembro do ano
passado, quando conquistou medalha de prata nas categorias ‘Supino’ e ‘Agachamento’ e bronze nas
categorias ‘Terra’ e 'Total'. “Eu vinha
com muita vontade de ser campeã,
vinha treinando muito, fazendo a
minha parte como atleta e era isso

Foto: Reprodução/Instagram

lauraluna@epc.pb.gov.br

Mayara, no lugar mais alto do
pódio após conquistar o título
brasileiro da categoria em Santa
Catarina

que eu buscava. Agora é focar nos próximos desafios”.
No Brasileiro do final de semana, a
competidora foi a única do Nordeste,
fazendo a melhor pontuação na categoria feminina, quando somou 295 kg
nos três movimentos que realizou, sendo o melhor total já conquistado pela
atleta desde que iniciou no Powerlifting.
“De extrema importância essa conquista, eu treinei muito pra ser campeã
brasileira, era uma coisa que eu sempre sonhei e sempre desejei e graças a
Deus esse ano consegui conquistar”,
comemorou a atleta que é membro da
Seleção Brasileira de Levantamento de
Peso Olímpico desde 2018.
Para Mayara, a importante vitória
no início do ano é um estímulo a mais,
afinal de contas muitas disputas ainda estão por vir. “Isso acaba me dando mais ânimo e motivação pra continuar treinando firme para as próximas
competições”. O Sul-americano e a
convocação para o Mundial de Powerlifting, que fica mais próxima com a
conquista do Brasileiro, estão na mira
da paraibana de 29 anos.
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Futebol para cegos e goalball

Nove atletas da Paraíba convocados
Técnico da Seleção Brasileira, Fábio Vasconcelos, destaca o projeto Paraíba Paralímpica como referência no estado
fabianogool@gmail.com

O técnico paraibano Fábio Vasconcelos convocou 16
jogadores para o time principal de futebol e mais nove
para a equipe sub-20 para a
Seleção Brasileira de Futebol de Cegos com a presença de oito atletas da Paraíba.
No goalball, outro atleta paraibano foi lembrado.
Na convocação da seleção principal de cegos, os
nomes de cinco atletas paraibanos foram lembrados: o goleiro Matheus e os

“

alas Jardiel, Jonatan, Lucas
e Maicon, todos os convocados são atletas da Associação Paraibana de Cegos
(APACE-PB).
Na categoria sub-20 também para futebol de cegos,
o goleiro Gean Patrick, atleta da Associação Paraibana dos Deficientes Visuais
(APADEVI) e os alas Antônio Carlos e Weverton Rangel, atletas da APACE-PB,
foram convocados. Quem
representa a Paraíba na lista
de convocados no goalball
masculino é o ala Emerson,
atleta da APACE-PB.

Para o ex-goleiro e atual
treinador da Seleção de Futebol de Cegos, a presença de atletas paraibanos na
lista de convocados é reflexo da força da categoria na
Paraíba e também do talento dos atletas selecionados.
“O trabalho feito para desenvolver a modalidade paralímpica na Paraíba reflete
na qualidade dos atletas que
foram convocados. O projeto Paraíba Paralímpica desenvolve atividades em dois
centros de referência no estado. A presença dos atletas
na Seleção de Futebol de Ce-

Ivo
Marques

gos mostra o potencial que
a Paraíba tem de desenvolver e formar novos atletas”,
comentou Fábio.
A Seleção Brasileira de
Futebol de Cegos vai disputar, no segundo semestre deste ano, a Copa América, que acontece no mês de
outubro, na Argentina. Já o
Brasil é sede do Campeonato das Américas de Goalball, que está sendo disputado até 22 de fevereiro, no
Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, e
conta com a participação de
13 países.

ivo_esportes@yahoo.com.br

Hulk não é de
seleção?

N
Foto: Divulgação/CBDV

Fabiano Sousa

O trabalho
feito para
desenvolver
a modalidade
paralímpica
na Paraíba
reflete na
qualidade
dos atletas
que foram
convocados”
Fábio Vasconcelos

O técnico Fábio Vasconcelos
orienta jogadores com
deficiência visual durante
treinamento da Seleção
Brasileira, em São Paulo

Rômulo Martins

Paraibano busca recursos para participar de
Mundial de Jiu-Jitsu nos Emirados Árabes
lauraluna@epc.pb.gov.br

O bicampeão mundial
de parajiu-jitsu, Rômulo Martins (@romulomartinsl), já recebeu da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu
Paradesportivo a convocação para o Word Pro 2022,
festival realizado nos Emirados Árabes Unidos e que
é considerado um dos principais do mundo na modalidade. Para defender a Paraíba, e o Brasil, no evento
que acontece no mês de novembro, o atleta já começa
a se mobilizar. É que como
não possui recursos para
arcar com passagem, hospedagem e alimentação, ele
precisa de apoio. O objetivo
no Oriente Médio é vencer e
conquistar o tricampeonato mundial.
“Para mim, e também
para os meus alunos, esse
campeonato representa um
marco não só para a Paraíba mas para o Nordeste inteiro já que nunca nenhum
deficiente físico saiu da região para ir três vezes pros
Emirados Árabes para ser
campeão mundial”, disse
emocionado já acreditando poder conquistar mais
essa vitória.
Os custos para defender
o título mundial giram em
torno de R$ 15 mil, mas o
medo do atleta é que esses
valores possam subir ainda

mais. “Quanto mais cedo
conseguir, melhor. A gente sabe que quando vai se
aproximando os preços vão
aumentando”. Rômulo também sonha em poder levar
um aluno ou dois alunos, a
ideia é incentivar futuros
campeões do paradesporto.
“Aí os custos aumentariam,
mas eu não quero deixar de
sonhar até porque Deus é o
Deus do impossível”.
Nas outras duas ocasiões em que participou do
Word Pro, o atleta também
precisou de ajuda. “Já cheguei a vender água em semáforos e não queria ter
que passar por isso novamente, embora que se precisar eu vou”. Rômulo nasceu com paralisia cerebral,
condição que afetou a fala
e os movimentos dos membros superiores e inferiores.
Faixa preta de jiu-jitsu, também possui um projeto social onde dá aulas para turmas formadas basicamente
por crianças e adolescentes.
“Tenho alunos cadeirantes,
autistas, amputados de braço e perna e deficiente visual que treinam conosco
sem nenhum custo, inclusive nós oferecemos o kimono quando o aluno não
tem”.
Os títulos
Campeão Mundial em
Abu Dhabi, em 2018 e 2019.
Campeão Brasileiro em

Guarapari, campeão Sulamericano em São Paulo,
campeão do Grand Slam
no Rio de Janeiro em 2017
e 2018, e vice em 2019. Em
2017, Rômulo foi campeão

Internacional Pró, em João
Pessoa, campeão Sul-americano em São Paulo e em
2018 também subiu ao ponto mais alto do pódio em
Punta Del Este, no Uruguai.

Foto: Arquivo pessoal

Laura Luna

Rômulo Martins tem vários títulos conquistados
na modalidade e quer levantar a bandeira da
Paraíba mais uma vez no pódio

a decisão da Supercopa do Brasil,
finalmente vimos um futebol de alto nível
este ano no país. Flamengo e Atlético
mostraram o fino da bola, com duas equipes
jogando para vencer. Esta é a grande diferença
destes dois times em relação ao Palmeiras,
apontado por alguns como a melhor equipe do
país, porque conquistou muitos títulos importantes
recentemente. O Verdão joga para não perder,
no erro do adversário, um futebol feio, reativo e
quando pega uma equipe que joga fechadinha é
um Deus nos acuda, fica apelando por uma jogada
de bola parada, ou um erro do adversário para
chegar ao gol e aí sim jogar como gosta, no contraataque.
Mas Flamengo e Atlético não jogam assim, e
por isso, brindaram o público com quatro gols e
poderia ter sido uns 10, porque perderam muitas
chances, sobretudo o Flamengo, que abusou de
perder gols, só Gabigol perdeu três. No final,
a bola puniu o rubro-negro e o Galo acabou
conseguindo o empate, para dizer que ninguém é
melhor do que ninguém nessa briga de gigantes.
Como bom paraibano que sou, fico muito feliz
em dizer, sem medo de errar, que Hulk continua
sendo o melhor atacante do país. Foi o artilheiro
da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, e
escolhido o melhor jogador do Brasileirão 2021. No
domingo foi decisivo para a sua equipe, quando
marcou o gol de empate e ainda converteu dois
pênaltis, que deram o título ao Galo.
Nos camarotes da Arena Pantanal, estava Tite,
o técnico da Seleção Brasileira. Talvez o único, ou
um dos poucos, a acharem que Hulk não merece
vestir a camisa verde e amarela na Copa do
Catar. Só pode ser alguma coisa pessoal, porque
ele nunca convocou o atleta para os jogos das
eliminatórias para a Copa do Catar. Nem mesmo
para fazer um teste, contra uma seleção mais
fraca. Ninguém sabe explicar isso, porque ele é o
melhor dos atacantes brasileiros, mesmo incluindo
aí os que jogam fora do país.
Hulk é um atacante veloz, apesar de muito
pesado, é forte para segurar os zagueiros
adversários, tem um excelente passe e chuta
muito bem. Além disso, é um jogador com muita
experiência internacional e acostumado a
enfrentar os melhores jogadores do mundo. Ou
seja, dispõe de todos os requisitos para estar em
nossa seleção no Mundial do Catar.
Será que desta vez Tite vai se convencer que
ele deve ser chamado ou ainda vai ficar fazendo
vistas grossas ao grande futebol do paraibano?
Quando se trata de Tite, tudo é possível. A teimosia
é uma de suas marcas registradas. Perdeu uma
copa jogando de forma reativa e continua jogando
da mesma forma. Nunca tem um plano B ou C. É
um futebol previsível e nunca consegue tirar dos
nossos atletas o mesmo rendimento que eles têm
jogando na Europa.
Mas a CBF, por razões questionáveis, continua
mantendo o treinador, mesmo correndo o risco da
perda de outro título mundial. É a mesma teimosia
que mantém a convocação de certos jogadores
medianos, que não mereciam vestir a camisa da
Seleção Brasileira. Não sei o que tem por trás
destes atletas, mas sei que futebol eles não têm
para estar onde estão.
Deus queira que Tite tenha visto no Hulk, no
último domingo, o que não viu ainda durante anos,
que é um jogador de Seleção Brasileira e com
grandes chances de ser titular.
Copa do Nordeste
A vitória do Campinense contra o Sousa serviu
para duas coisas: mostrar que a Raposa ainda
não estava morta e tornar a classificação do Sousa
mais difícil. Agora, todos os três clubes paraibanos
precisam vencer para continuar na briga. Passada
a sexta rodada, a situação melhor agora é a do
Botafogo, que ainda tem três jogos pela frente
e dois deles serão em casa, contra o Sergipe e
o Campinense, adversários do mesmo nível de
investimento. O Sousa terá um jogo aparentemente
fácil contra o Globo, no Marizão, mas depois
vai encarar o Atlético, que vem muito bem, em
Alagoinhas. Já a Raposa vai encarar o Botafogo e
o Ceará, ambos fora de casa, com poucas chances
de vencer qualquer um dos dois.
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campeonato paraibano

São Paulo Crystal enfrenta o Sousa
Depois de 19 dias, o time sousense volta a atuar no Carneirão, pelo Estadual, após maratona de jogos na Copa do NE
Fabiano Sousa

fabianogool@gmail.com

surpresa do estadual. O tricolor quer aproveitar o bom
momento para conquistar
mais uma vitória importante, após resultados positivos
diante Atlético de Cajazeiras
e Auto Esporte. Para o confronto de hoje, o treinador
Ederson Araújo sabe que vai
encarar um adversário difícil
e prega respeito com o Sousa.
“Estamos fazendo uma
boa campanha, os jogadores
estão entendendo a proposta
tática, realizando boas partidas e conseguindo resultados positivos. Acredito que o

Sousa será o nosso adversário mais difícil até agora. É
um clube que vem crescendo
a cada temporada, também
temos as nossas qualidades,
o confronto tem tudo para ser
um grande jogo”, pontuou.
No Campeonato Paraibano, São Paulo Crystal e Sousa
disputam o torneio pelo grupo A. O tricolor é líder com
sete pontos somados, em três
partidas disputadas. O Dinossauro com apenas uma
partida, na competição, é o
3º colocado com três pontos
conquistados.

Foto:Reprodução/Instagram

Passados dezenove dias
desde a sua estreia no Campeonato Paraibano, o Sousa
volta a disputar, hoje, uma
partida pelo Estadual. O alviverde encara o São Paulo
Crystal, às 20h15, no Estádio
Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. Embora o confronto seja válido pela 5ª rodada, o Sousa disputou apenas
uma partida na competição.
Já o tricolor vai somar o seu
quarto jogo no torneio.

Na estreia do certame, o
Dinossauro venceu o Auto Esporte por 3 a 0. De lá para cá,
o clube se dedicou a sua participação na Copa do Nordeste, em quatro jogos acumulou uma vitória, um empate
e duas derrotas, sendo a última para o Campinense por
2 a 1, no último fim de semana, pela 6ª rodada do torneio
regional.
No retorno a disputa do
Paraibano, o Sousa busca
o reencontro com a vitória
na temporada. E vai encarar um adversário que é a

Curtas
Documentário fala da vida
do esportista Muhammad Ali
Muhammad Ali, o mais novo documentário sobre o
esportista mais importante de todos os tempos, está disponível no DirecTV Go repleto de imagens e fotos raras
da vida e da carreira do boxeador três vezes campeão
mundial dos pesados. Entre as centenas de obras feitas sobre o pugilista campeão olímpico em Roma/1960,
esta produção é uma das mais completas, ao relatar todos os grandes momentos de Ali, desde seu nascimento
em Louisville, em 1942, até sua morte em junho de 2016.
O documentário é dividido em quatro partes. Filhos, ex
-esposas, jornalistas esportivos, atletas e ativistas foram
entrevistados para costurar peças da vida complicada do
lutador. “Existem muitos documentários realmente excelentes sobre Ali”, disse Ken Burns, em uma entrevista para a AP, ao falar do trabalho ao lado da filha Sarah
e do genro, Dave McMahon.

Nas penalidades, o Galo é
o campeão da Supercopa
Campeão do Campeonato Brasileiro e da
Copa do Brasil, o Atlético-MG nem precisaria
disputar a Supercopa, mas o regulamento obrigou o time mineiro a enfrentar o Flamengo, vicecampeão do Brasileirão de 2021, jogo que aconteceu no domingo passado, na Arena Pantanal.
E com inteira justiça, a sorte pendeu para o Galo
que derrotou o Fla por 8 a 7 nas penalidades,
depois de um empate no tempo regulamentar em
2 a 2, com Gabigol e Bruno Henrique marcando
para o Flamengo e Nacho e Hulk para o Atlético.
Depois de seguidas cobranças, o Flamengo teve
três chances de liquidar, mais perdeu igual ao
adversário. Veio a segunda vez de Hulk e ele não
perdoou. Já Vitinho bateu e perdeu. Galo campeão da Supercopa do Brasil, fazendo justiça
ao melhor time do futebol brasileiro. A próxima
decisão no primeiro semestre será Palmeiras x
Athletico-PR pela Recopa, amanhã.

Com duas vitórias
e um empate, o
São Paulo Crystal
terá um jogo mais
complicado contra
o Sousa, no Estádio
Carneirão, em Cruz
do Espírito Santo

auto esporte

Jazon Vieira deixa o comando da equipe
com um aproveitamento de apenas 33%
Foto: Marcos Russo

Fabiano Sousa

fabianogool@gmail.com

Jazon Vieira lamentou a saída do Auto Esporte

“

Infelizmente a gente acaba
deixando para trás o sonho do
torcedor novamente ver o time
forte, como foi em 2014 e 2015.
Jazon Vieira

Contratado no início do ano
para comandar o Auto Esporte
em seu retorno a 1ª divisão do
Campeonato Paraibano, nesta
temporada, Jazon Vieira não suportou a pressão após o comando de três partidas à frente do
Macaco Autino e teve o seu desligamento anunciado pela diretoria do clube.
No comando técnico do clube,
na disputa do Paraibano, o treinador de 54 anos, acumulou em
três partidas, uma vitória e duas
derrotas. Na estreia da competição, derrota de 3 a 0 para Sousa,
depois a equipe até conseguiu a
recuperação quando venceu o
Atlético, em Cajazeiras, por 1 a
0. No entanto, a derrota para o
São Paulo Crystal por 1 a 0, no
Estádio Almeidão, em João Pessoa, foi a gota d’água. Após o resultado, Jazon fez críticas ao elenco e pediu novas contratações à
diretoria.
De acordo com o agora extreinador, a sua saída do clube
teria sido uma decisão tomada
em comum acordo com a diretoria do alvirrubro.
“O Auto Esporte é um clube que tem suas limitações. A
decisão pelo meu desligamento aconteceu em comum acordo
com a própria diretoria. Quando os resultados não fluem, há a
questão do desgaste profissional.
Fiz cobranças no sentido de buscar o melhor para o clube, mas
infelizmente existem pessoas

que assimilam as cobranças de
forma equivocada”, comentou.
Com a saída, Jazon Vieira
marca a sua quinta passagem
pelo clube, sendo as duas primeiras como auxiliar técnico e coordenador técnico. Em 2014 e 2015
assumiu como treinador do clube. Nesta última passagem, deixa
o clube do povo com um aproveitamento de 33,3%. Fora de campo
o sentimento é de gratidão.
“Infelizmente a gente acaba
deixando para trás o sonho do
torcedor novamente ver o time
forte, como foi em 2014 e 2015.
Sigo em frente com novos projetos e sentimento de gratidão ao
clube”, finalizou.
Atlético
O Atlético anunciou, no início desta semana, por meio de
sua assessoria de imprensa, o
desligamento do treinador Jaelson Marcelino, feito em comum
acordo com a diretoria do clube.
No comando do Trovão Azul, o
técnico de 46 anos, não conseguiu vencer nos três jogos pelo
Campeonato Paraibano.
No total, essa é a sexta saída
anunciada pelo clube atleticano. Antes, já haviam sido anunciadas as saídas dos atletas Jeorge, Roger, Kiko Alagoano, José
Gabriel e Danilo Nóbrega. Em
situação crítica no Campeonato
Paraibano, o Atlético volta a jogar pelo torneio apenas no dia
07 de março, contra o São Paulo Crystal. O Trovão é o lanterna do grupo A, com três derrotas em três jogos.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O presidente da CBF faz a entrega da taça ao Atlético

Unifacisa reage no NBB e
entra na briga pelo G4
O Basquete Unifacisa vive sua melhor fase no Novo
Basquete Brasil (NBB). Após vitória contra o Caxias do Sul,
no último domingo, 20, o time se prepara para mais duas
importantes partidas, dessa vez em casa, quando enfrentará o Mogi, no próximo dia 2, e o Pato Basquete, no dia 4.
Para isso, a equipe paraibana, que retornou ontem do Rio
Grande do Sul, segue treinando firme e espera conquistar
mais duas vitórias com a ajuda da torcida. Se vencer os jogos em Campina Grande, o Basquete Unifacisa pode entrar para o grupo que reúne as quatro principais equipes
do basquete nacional. “Se vencermos as duas, e dependendo do resultado do São Paulo, entramos para o G4. Os próximos jogos serão de muito equilíbrio, na verdade não tem
jogo fácil no NBB. Mesmo jogando em casa com apoio da
nossa torcida, esperamos jogos bem equilibrados, mas vamos buscar as vitórias”, afirmou Eduardo Schafer, gerente
do time. Até lá os treinos continuam, a equipe paraibana
só terá folga no domingo, 27. O objetivo é estar preparado
para enfrentar dois jogos em apenas dois dias. Na última
partida contra o Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no
domingo, 20, o time paraibano venceu por um placar de
79 a 60. Ainda no primeiro tempo o Unifacisa abriu ampla
vantagem, fazendo 24 a 12, e no segundo tempo também
venceu por 27 a 13. Já o terceiro e quarto quartos da partida foram vencidos pelo Caxias do Sul, o que não foi suficiente para virar o jogo.
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FIM DO CASAMENTO

Projeto permite divórcio
após morte do cônjuge
Texto na Câmara prevê essa hipótese quando a ação de separação for
iniciada antes do falecimento e os herdeiros quiserem dar prosseguimento
Foto: Gustavo Lima/Agência Câmara

Francisco Brandão
Agência Câmara

Deputado federal Carlos Bezerra é o autor da proposta

O Projeto de Lei 4288/21,
do deputado federal Carlos
Bezerra (MDB-MT), permite o divórcio após a morte de
um dos cônjuges. A hipótese
é admitida quando os herdeiros decidirem continuar
com a ação de divórcio iniciada antes do falecimento,
e o processo não tiver sido
julgado extinto.
Carlos Bezerra afirma
que atualmente, nesses casos, a única alternativa juridicamente possível é a
dissolução do casamento
válido pela morte de um dos
cônjuges. Para o deputado,
isso contraria o interesse e
a vontade daqueles que, antes de falecer, haviam pedido para finalizar o casamento pelo divórcio.
“O divórcio é um direito
incondicional de qualquer

Foto: FM Rural

Aforismo
“Novas inquietações que emergem
quando a materialidade da vida
se dissipa em paralisias de mortes
que transfiguram corpos, apagam
movimentos, imobilizam membros,
silenciam bocas, cerram olhos e
(Mariana Moreira)
fincam pesadas estacas de dor e
tristeza em nossas vidas.”

Mortes na História
606 — Papa Sabiniano
1512 — Américo Vespúcio, cartógrafo e
explorador italiano
1868 — Antônio Coelho de Sá e Albuquerque,
proprietário rural e político (PB)
1987 — Andy Warhol, pintor e fotógrafo
norte-americano
1996 — Clóvis de Melo Azevedo, jornalista,
radialista, advogado e poeta (PB)
2008 — Rubens de Falco, ator e
teledramaturgo brasileiro
2009 — Ida Gomes, atriz brasileira
2017 — Sandra Sibele Dantas Barros,
publicitária, jornalista, radialista e
apresentadora de tevê (PB)

Breves & Curtas
n Maionese na comida leva à prisão perpétua
Um homem de 29 anos foi sentenciado à prisão
perpétua nos Estados Unidos por ter matado um
amigo com quem havia brigado por causa de
maionese na comida. Kristofer Erlbacher pegou
seu veículo e atropelou a vítima, Caleb Solberg,
de 30 anos. O caso ocorreu em dezembro de 2020
e a condenação por assassinato em primeiro grau
saiu um ano depois, mas a sentença foi anunciada
apenas no último dia 31. Kristofer, para brincar com
o amigo, colocou maionese na comida de Caleb
quando eles estavam num bar. Os dois brigaram, e
o mais novo deixou o local ameaçando o amigo.
n Cabelos de menina sugados em banheira
Uma criança de nove anos morreu afogada depois
de ter o cabelo sugado em uma banheira em
Atibaia (SP). A menina chegou a ser socorrida, mas

um dos cônjuges a prescindir de contraditório ou dilações indevidas, exceto no
tocante a questões que envolvam o patrimônio ou interesses de filhos menores
e incapazes”, argumenta o
deputado.
O parlamentar lembra
que, em agosto de 2021, o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) concedeu o divórcio pós-morte
ao apreciar um recurso movido pela filha do marido,
que morreu no ano anterior por Covid-19. Para ele,
o projeto deve aprimorar o
Código Civil estabelecendo expressamente a possibilidade de divórcio após a
morte. A proposta será analisada em caráter conclusivo
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

não resistiu. O acidente aconteceu no último dia
5 quando a criança estava sozinha na banheira.
Ela usava os cabelos soltos, que foram sugados
pelo sistema de circulação de água.
n Idosa encontrada dois anos após morte
A morte de uma mulher de 70 anos, cujo
corpo foi descoberto mumificado e “sentado”
em uma cadeira depois de mais de dois
anos após a sua morte, chocou e chamou a
atenção da Itália recentemente, reacendendo
o debate sobre a solidão dos idosos. Marinella
Beretta, que não tinha parentes próximos, foi
encontrada em sua casa em Prestino, perto
do Lago de Como, na Lombardia, norte da
Itália. Os restos mumificados da idosa foram
descobertos pela polícia, que foi ao local após
ser alertada para o risco de queda de árvores
em seu jardim.
n Morte em voo internacional para Paris
Um voo da companhia aérea Latam precisou
fazer um pouso não programado em Madri, no
último dia 14, após uma passageira brasileira,
do Espírito Santo, morrer a bordo. O voo LA702,
da Latam, saiu do Aeroporto Internacional
de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São
Paulo, às 23h05 do domingo (13), com destino a
Paris, na França.
n Ecstasy líquido no lugar de champanhe
Um homem de 52 anos morreu no último dia
13 após ingerir o que pensava tratar-se de
champanhe durante um jantar com amigos
num restaurante italiano em Weiden, no estado
da Baviera, na Alemanha. As autoridades
descobriram que, na verdade, ele havia ingerido
ecstasy líquido (MDMA) numa concentração
extremamente alta. Os investigadores, portanto,
definiram o conteúdo da garrafa como “veneno”
em vez de apenas uma “droga”. Outras pessoas
também passaram mal e foram atendidas nas
unidades de saúde.
n Condenação por morte de recrutas
O plenário do Superior Tribunal Militar (STM)
condenou três ex-militares pelas mortes de
três recrutas de um pelotão do 21º Depósito
de Suprimentos (DSUP), por afogamento,
durante um exercício de instrução do Exército.
O episódio também resultou na lesão corporal
de um soldado, que sobreviveu ao afogamento.
As mortes ocorreram na tarde do dia 24 de abril
de 2017, nas dependências do 20º Grupo de
Artilharia de Campanha Leve (20º GACL), em
Barueri (SP).
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Obituário
Érickson Lima (Sansão)
(?)/2/2022 – Aos 28 anos, às
margens da BR-101, em Teixeira
(PB). Estava desaparecido e seu
corpo foi encontrado distante do
veículo que dirigia. Era casado,
tinha dois filhos e residia em São
José do Egito (PB).

Foto: Patosonline

Foto: Redes Sociais

Lindsey Erin Pearlman
(?)/2/2022 – Aos 43 anos, em Los
Angeles, na Califórnia, Estados
Unidos. Atriz foi encontrada morta
no dia 18 e estava desaparecida
desde o dia 13 de fevereiro. Ficou
conhecida por atuar em séries
como ‘Empire’, ‘American Housewife’, ‘Chicago
Justice’, ‘Selena: The Series e General Hospital’.

Foto: Reprodução

Marcus Pitter
16/2/2022 – Aos 71 anos, no Rio de
Janeiro (RJ), de Covid-19. Cantor
que foi sucesso da Jovem Guarda.
Teve inúmeras participações nos
programas do Chacrinha e de
Sílvio Santos, gravou vários LPs e
teve dois de seus sucessos recebendo premiação
de ouro, ‘Maria Isabel’ e ‘Ponte Rio-Niterói’.

Foto: Diamante Online

Rodrigo Basílio
17/2/2022 – Aos 20 anos, em
Santa Luzia (PB), em acidente
automobilístico no km 277, da BR230, que envolveu um caminhão
de bebidas e um carro. Residia na
cidade de Diamante (PB), no Vale
do Piancó. Trabalhava em Bananeiras (PB).
Zacarias Melo Medeiros
(Zacarias de Evaristo)
18/2/2022 – Aos 70 anos, em João
Pessoa (PB), de covid-19. Comerciante
aposentado de Patos (PB). Era irmão
de Dedé da Papelaria Patoense. Ele
deixa três filhos.
Danúbia Galdino Alvim
18/2/2022 – Aos 36 anos, em
Juazeiro do Norte (CE), por
tromboembolismo pulmonar.
Empresária paraibana de
Boa Ventura que residia em
Itaporanga. Ela deixa filha e
marido.

Foto: Folha Patoense

Foto: Diamante Online

Foto: Patosonline

Josefa Morais Martins
19/2/2022 – Aos 62 anos, em Patos
(PB), em decorrência de um tiro
e por Covid-19. Estava internada
desde o dia 5 de fevereiro, depois
de ser atingida por um tiro durante
tentativa de homicídio a um jovem
em frente à sua casa. Passou por procedimento
cirúrgico e estava se recuperando, mas acabou
contraindo a Covid-19.

Foto: Notícia Paraíba

Théo Carlos Farias dos Santos
19/2/2022 – Aos 2 anos, no Distrito
de Jacumã, no Conde (PB), por
afogamento. Ele foi encontrado
pela avó dentro da piscina e já
inconsciente. A família da criança
é de Gurjão (PB) e alugou uma
casa de praia para passar o final de semana.

Foto: Notícia Paraíba

José Mateus do
Nascimento Policarpo
19/2/2022 – Aos 20 anos, em
Campina Grande (PB), vítima de
homicídio. Foi baleado em frente
da casa onde morava, na zona
rural da cidade de Lagoa Seca,
no Agreste da Paraíba. Era filho da vereadora
Maria José Policarpo (Zezé da Verdura), do
Progressistas, em Lagoa Seca.
Jean de Paixão Santos
19/2/2022 – Aos 28 anos, em Catolé
do Rocha (PB). Ele teria sido morto
numa troca de tiros com a Polícia
Militar, após praticar assaltos junto
com outro homem que fugiu.

Foto: Reprodução

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 003/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados
nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar
n.º 123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, tornar público aos interessados que a
licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, objetivando aquisição de materiais
de construção em geral,que ocorreria no dia 24/02/2022 as 08:00 horas, OCORRERÁ no dia 09 de
março de 2022 as 08:00 horas.MOTIVO DO ADIAMENTO: Melhor adequação do edital aos objetivos
da licitação. Maiores informações e aquisição do novo edital através do link http://www.alagoinha.
pb.gov.br ou e-mail; alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João
Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.
Alagoinha, 17 de fevereirode 2022
WALBERTO JOSE DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 14:30 horas do dia 08 de Março
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 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) 994051912. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com.
Algodão de Jandaíra - PB, 21 de Fevereiro de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: Aquisição de Gêneros
Alimentícios; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MOURA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 1.433.089,66.
Araruna - PB, 21 de fevereiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE
CESTAS BÁSICAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MOURA
DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 617.400,00.
Araruna - PB, 21 de fevereiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
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: Aquisição de veículo
automotor do tipo furgão, para atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços
Urbanos do município de Araruna/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em
favor de: FIORI VEICOLO S.A - R$ 103.000,00.
Araruna - PB, 21 de fevereiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 09h do dia 15 de março de 2021, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 10/08; 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) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.
tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.
Araruna - PB, 21 de fevereiro de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública
de Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as
9h do dia 18 de março de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua Professor Moreira,
21 - Centro - Araruna - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para
abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br.
Araruna - PB, 21 de fevereiro de 2022
Carlos Antônio de Macêdo Filho
Presidente da Comissão
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00001/2022
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 DP00001/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA E SEM FINS LUCRATIVOS, INCUMBIDA
ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA, DO ENSINO OU DO DESENVOLVIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS
NO QUADRO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB;
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - R$ 54.317,07.
Areia - PB, 28 de Janeiro de 2022
Ivano Cassimiro dos Santos
Presidente
CAMARA MUNICIPAL DE AREIA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA E SEM FINS LUCRATIVOS, INCUMBIDA
ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA, DO ENSINO OU DO DESENVOLVIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS
NO QUADRO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2022. DOTAÇÃO: 01010 Câmara
Municipal de Areia, 01031 0001 2002 Manutenção do Funcionamento das Atividades legislativas,
15001000 recursos livres (Ordinários), 3190.00 Aplicações diretas, 000012 3390.39 99 outros
serviços de terceiros – pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 01/02/2023. PARTES CONTRATANTES:
Câmara Municipal de Areia e: CT Nº 00003/2022 - 01.02.22 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA
PARAIBA - R$ 54.317,07.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
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 09 de Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de expediente destinado
ao atendimento das necessidades das secretarias e departamentos deste município. 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:
cplareial2021@gmail.com. Edital: www.areial.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Areial - PB, 22 de Fevereiro de 2022
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00003/2022, Aquisição parcelada de peças e acessórios original e genuína, para manutenção de veículos oficiais pertencentes
à frota do Município de Baia da Traição-PB, para o dia 23 de Fevereiro de 2022 às 15:30 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) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com.
Baia da Traição - PB, 21 de Fevereiro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00004/2022, Aquisição de
forma parcelada de materiais de construções diversos, destinado a esta Prefeitura, para o dia 23
de Fevereiro de 2022 às 13:30 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) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com.
Baia da Traição - PB, 21 de Fevereiro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 11h00min HORAS DO DIA 04 DE
MARÇO DE 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO
DE INSUMOS E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA-PB. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº.
012/2019. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: www.barradesantana.
gov.br ou www.tce.pb.gov.br.
Barra de Santana - PB, 17 de Fevereiro de 2022.
ERINALDO ARAUJO SOUSA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro
de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 04 de março de 2022.
Início da fase de lances: 08:01 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 Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 002/20; 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) 3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.
com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Barra de Santana - PB, 17 de Fevereiro de 2022.
ERINALDO ARAUJO SOUSA
Pregoeiro Oficial

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 22 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 14h00min HORAS DO DIA 04 DE MARÇO
DE 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO
E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE BARRA
DE SANTANA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 012/2019. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.
com. Edital: www.barradesantana.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.
Barra de Santana - PB, 17 de Fevereiro de 2022.
ERINALDO ARAUJO SOUSA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 09h30min HORAS DO DIA 04 DE MARÇO DE
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa
especializada para Implantação e suporte técnico de Software, destinado ao controle Contábil, Portal
da Transparência e demais sistemas, com a finalidade de atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Barra de Santana/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 012/2019. Informações: no horário das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.
prefeitura@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.
Barra de Santana - PB, 17 de fevereiro de 2022.
ERINALDO ARAUJO SOUSA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, por meio do site WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 09 de Março de 2022. Início da fase
de lances: 09:01 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 7.892/13; Decreto Federal
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
Informações: das 07:30 as 12:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3358–1005.
E-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.
Barra de São Miguel - PB, 21 de Fevereiro de 2022
CLAUDIA MARIA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Março de 2022, licitação
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (TIPO l),
BELÉM/ PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Belém - PB, 21 de Fevereiro de 2022
JOSIVAN BATISTA DA SILVA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Março de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO PROINFÂNCIA, TIPO B, LOCALIZADA NO SITIO SERROTE,
BELÉM/ PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Belém - PB, 21 de Fevereiro de 2022
JOSIVAN BATISTA DA SILVA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TERMO DE CONVOCAÇÃO
SEGUNDO COLOCADO
A Prefeitura Municipal de Belém, através do Senhor Luis Sebastião Alves, Pregoeiro deste
Município, torna público aos interessados, e em especial aos participantes do Pregão Presencial
0002/2022 que tem como objeto: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, tendo
em vista que a empresa COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI, CNPJ nº
34.731.357/0001-61 não cumpriu as obrigações contratuais, assim sendo CONVOCO as empresas
remanescentes na ordem de classificação J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA
(Itens 1-14-18-57); JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO (Itens 2-3-5-22-53-59-62-67-72);
C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE (Itens 10-37-39-54-55-69-75); RAMON ANTONIO NUNES
DA SILVA 09546935409 (Item 16); ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM – ME (Itens 12-17-19-21-2830-35-49-58-81); XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI (Itens 48-64) para manifestar seu
interesse de contratar com os itens remanescentes no prazo de 3 (três) dias a contar da data dessa
publicação. A contratação se dará nas mesmas condições propostas nos lances registrados em Ata.
Belém, 21 de janeiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE UMA
PATRULHA AGRÍCOLA E UMA GRADE ARADORA PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. (Convênio
nº 909333/2020); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AGRO
SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
- R$ 41.300,00; SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AGRICOLAS LTDA - R$ 213.000,00.
Belém - PB, 18 de Fevereiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE TESTES RÁPIDOS DE COVID–19 PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM–PB PARA O EXERCÍCIO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. DOTAÇÃO: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BELEM 10.301.0428.2057 MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID–19 602 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL
384.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE – MAC 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 458.3.3.90.30.01
MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 18/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
Municipal de Belém e: CT Nº 00052/2022 - 18.02.22 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ
11.308.834/0001-85 - R$ 241.500,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
PRORROGAÇÃO PRAZO
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e MATRIX CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ:
18.920.924/0001-71. Ref. TP 00002/2019. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO
PERTINENTE PARA CONTINUAÇÃO DA OBRA DO CENTRO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO
DE BELÉM, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO
ESPORTE / GOVERNO FEDERAL, ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 282.87419/2008 ME. Extrato do 6º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00078/2019, com a empresa acima
mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 150 (cento e cinquenta)
DIAS, passando sua vigência perdurar de 18.02.2022 até 17.07.2022. Assinaturas da prorrogação
contratual em: 18/02/2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0013/2022 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB
PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 –
PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0016/2022 – PMBV
DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: DE 18/02/2022 A 31/12/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67
CONTRATADO: CÍCERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA ME, CNPJ: 14.190.249/0001-11
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 17.519,00 (dezessete mil quinhentos e dezenove reais).
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 09:00
horas do dia 08 de Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de medicamentos de
Referencia (ÉTICOS), genéricos e similares com base no maior desconto percentual, sob os medicamentos constantes na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED Secretaria
Executiva, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bom Sucesso/PB..
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Bom Sucesso - PB, 21 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ
Pregoeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 08 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 aparelho de CPAP
(Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas), aparelho este utilizando durante o sono para tentar
diminuir a ocorrência da apneia de sono, evitando o ronco durante à noite e melhorando a sensação
de cansaço, para atender à necessidade de saúde do usuário ERNANDES SOUSA MEDEIROS,
do Município de Cabedelo–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 008/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br.
Cabedelo - PB, 21 de Fevereiro de 2022.
GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES
Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: Contratação de
empresa para fornecimento de forma parcelada de Tinta Viária (A base de água conforme termo de
referencia e especificações); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:
VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA. - R$ 450.800,00.
Campina Grande - PB, 18 de Fevereiro de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR
Diretor Superintendente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA
nº 2.05.005/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de
Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do
município nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de
Dispensa nº 2.05.005/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à
contratação com a pessoa jurídica: NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME – CNPJ: 21.187.875/000114 para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES, embasada no art. 24, inciso II,
da lei nº 8.666/93, alterada, no valor total de R$ 17.539,50 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E
TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), cujas despesas correrão á conta da Dotação
Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1019.2131/
08.243.1019.2135. Elemento da Despesa: 3390.30. Fonte de Recursos: 16600000.
Campina Grande, 18 de fevereiro de 2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar
sem efeito a Publicação do TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 Motivo: Interesse da administração
pública. Data da Circulação: Diário Oficial do Estado, Pag. 41, do dia 16 de fevereiro de 2022.
Campina Grande-PB, 21 de Fevereiro de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar
sem efeito a Publicação do TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 Motivo: Interesse da administração
pública. Data da Circulação: Jornal a União, Pag. 25, do dia 16 de fevereiro de 2021.
Campina Grande-PB, 21 de outubro de 2021.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE
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
empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da STTP; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS
DESCARTAVEIS LTDA - R$ 19.544,50; MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - R$ 14.000,00;
VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - R$ 31.422,00.
Campina Grande - PB, 21 de Fevereiro de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR
Diretor Superintendente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB,
através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 14:30 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 ESPECIALIZADA
NA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B,
CRECHE JOÃO PAULO II, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O
Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e
através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos)
e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@
campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.
Campina Grande, 21 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 DE CONTRATO Nº 2.05.010/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.010/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES. VIGÊNCIA: 45
DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DE CONTRATO. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 2.05.005/2022/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1019.2131/
08.243.1019.2135. ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30. FONTE DE RECURSOS: 16600000.
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E NEVALTO DE SOUSA PEREIRA. VALOR GLOBAL:
R$ 17.539,50 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 18/02/2022.
VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO 0043/2021
OBJETO: O Registro de Preço para aquisição de Cestas Básicas destinadas as Famílias em
situação de vulnerabilidade e/ou risco Social em Atendimento a Lei Federal Nº 8.742/93 E ao disposto
na Lei Municipal Nº 6.923/2018; FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0043/2021 DOTAÇÃO:
Classificação Orçamentária: 08 244 1018 2128 - Ações dos CREAS/ 08 244 1019 2133 – Ações
dos benefícios eventuais - Natureza da Despesa: 3390.32/3390.30 -Fonte de Recurso: 16600000/
15001000, VIGÊNCIA 21/02/2022 a 31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de
Assistência Social de Campina Grande e EMPRESA MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI – EPP CNPJ Nº 18.105.741/0001-00 Valor: R$ 1.900.000,00 (Hum milhão e novecentos mil
reais) CT Nº 2.05.011/2022- campina grande 21/02/2022.
VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 13:30 horas do dia 09 de Março de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Cestas
Básicas) destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social, as quais serão doadas as famílias
que se encontram em situação de Vulnerabilidade Social deste do Município. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 04/13; e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3622–1135.
E-mail: cplcapimpb@gmail.com. Edital: www.capim.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Capim - PB, 21 de Fevereiro de 2022
ANTÔNIO JOSE DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de
Lubrificantes destinados a atender a Frota Veicular Própria e/ou locada a esta edilidade e ao Fundo
Municipal de Saúde de Casserengue exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 14.189,00; FAGNER
HENRIQUE DA SILVA - R$ 86.175,00; FERNANDO AUTO PECAS LTDA – ME - R$ 39.200,00.
Casserengue - PB, 01 de Fevereiro de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA
Prefeito.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de
medicamentos diversos, que tem como objetivo atender ao Programa Farmácia Básica e as Unidades
de Saúde do Município de Casserengue para o exercício 2022; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor de: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
LTDA - R$ 45.214,50; MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - R$ 6.943,20; T M DANTAS EIRELI - R$ 114.751,30; VIDA NATURALIS
COMERCIO ATACADISTA LTDA - R$ 18.264,00.
Casserengue - PB, 01 de Fevereiro de 2022.
RANIERE MARTINS DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: Aquisições Parceladas de
Materiais Médicos Hospitalares e Laboratoriais destinados a atender às necessidades assistenciais
das UBS deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 108.142,14; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 10.654,20; PAULO
JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R$ 7.209,50; T M DANTAS EIRELI - R$ 6.244,00; VIDA
NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - R$ 71.760,60.
Casserengue - PB, 16 de Fevereiro de 2022
RANIERE MARTINS DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições Parceladas de Materiais Médicos Hospitalares e Laboratoriais destinados
a atender às necessidades assistenciais das UBS deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE
IMPOSTOS – SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS) – 30.010 – FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE – 10.301.0005.2044/10.301.0005.2063 – ELEMENTO DE DESPESA: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO; 30.020 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.0005.2054 – ELEMENTO DE
DESPESA: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Casserengue e: CT Nº 00017/2022
- 17.02.22 - ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 108.142,14;
CT Nº 00018/2022 - 17.02.22 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,
MEDICOS E HO - R$ 10.654,20; CT Nº 00019/2022 - 17.02.22 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO
SOBREIRA - R$ 7.209,50; CT Nº 00020/2022 - 17.02.22 - T M DANTAS EIRELI - R$ 6.244,00; CT
Nº 00021/2022 - 17.02.22 - VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - R$ 71.760,60.

26

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 22 de fevereiro de 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de medicamentos diversos, que tem como objetivo atender ao
Programa Farmácia Básica e as Unidades de Saúde do Município de Casserengue para o exercício
2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE
2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/FEDERAIS (RECEITA DE
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS) – 30.010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.0005.2047/10.301.0005.2
051/10.301.0005.2063 – ELEMENTO DE DESPESA: 339032 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA; 339030 – MATERIAL DE CONSUMO; 30.020 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.30
1.0005.2054/10.301.1002.2067 – ELEMENTO DE DESPESA: 339032 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 339030 – MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Casserengue e: CT
Nº 00013/2022 - 02.02.22 - ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$
45.214,50; CT Nº 00014/2022 - 02.02.22 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 6.943,20; CT Nº 00015/2022 - 02.02.22 - T M
DANTAS EIRELI - R$ 114.751,30; CT Nº 00016/2022 - 02.02.22 - VIDA NATURALIS COMERCIO
ATACADISTA LTDA - R$ 18.264,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Lubrificantes destinados a atender a Frota Veicular Própria e/ou locada a esta edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde de Casserengue exercício de
2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE
2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/FEDERAIS (RECURSOS
ORDINARIOS/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE/ TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DO SUS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE/ TRANSFERÊNCIA DE
RECURSO DO FNAS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS/ TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB
MAGISTERIO/ TRANSFERÊNCIA FUDEB OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00010/2022
- 02.02.22 - CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 14.189,00; CT Nº 00011/2022
- 02.02.22 - FAGNER HENRIQUE DA SILVA - R$ 86.175,00; CT Nº 00012/2022 - 02.02.22 - FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME - R$ 39.200,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2022
A Prefeitura Municipal do Caturité através do Presidente da CPL abaixo transcrito TORNA
PÚBLICO e comunica aos interessados o ADIAMENTO do seguinte - TOMADA DE PREÇOS Nº.
003/2022, do tipo “Menor Preço”,cujo objeto é Reforma e Ampliação da Escola Municipal Antônio
Trovão de Melo no município de Caturité - PB,fica adiada “sine die” a sessão que estava marcada
para o dia 24/02/2022 às 09h30min (Horário Local).
Caturité - PB, 21 de Fevereiro de 2022.
Helder Francisco Nunes
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia
Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios não perecíveis
diversos. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 09 de Março de 2022. Início da fase de
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0146/19; Decreto
Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00
horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital:
www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Conde - PB, 18 de Fevereiro de 2022
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia
Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis
diversos. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 10 de Março de 2022. Início da fase de
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0146/19; Decreto
Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00
horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital:
www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Conde - PB, 18 de Fevereiro de 2022
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RECURSO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00004/2021
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada, para a execução dos serviços de
limpeza urbana no Município de Conde–PB. LICITANTES QUE INGRESSARAM COM RECURSO:
Eco Rio Soluções Ambientais Eireli; Nordeste Construções Instalações e Locações Eireli; e Ultra Serv
Terceirizações em Serviços e Mão de Obra Eireli. Ficam, neste ato, os demais licitantes, notificados
dos referidos recursos interpostos, cabendo, impugnação nos termos do Art. 109, da Lei Federal
nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações e vista aos autos do processo poderão ser
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB,
no horário das 12:00 as 18:00 horas - de Segunda a Quinta - e das 08:00 as 14:00 horas - Sexta
dos dias úteis. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com.
Conde - PB, 21 de Fevereiro de 2022
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que realizará a Tomada de Preços Nº 003/2022 (Processo Administrativo nº 011/2022). Vejamos a seguir:
Objeto 1: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Reforma da
E. M. E. F. Cônego Bernardo na cidade de Coremas-PB. Data prevista para realização da sessão
publicação: 09/03/2022. Horário prevista para início da sessão publicação: 08h:00min (Oito horas).
Local previsto para realizada a sessão pública e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e
habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura
Shaolin). Download do edital: www.coremas.pb.gov.br ou Prefeitura (08h00min às 12h00min).
Coremas-PB, 18 de fevereiro de 2022.
Francielho Alves Barreto
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de FRUTAS e HORTALIÇAS destinadas ao atendimento da
Merenda Escolar para os alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino, Creches,
Sopão, Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social e demais Secretarias Municipais, exercício
2022 ou enquanto durar os quantitativos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 01/2022.
DOTAÇÃO: VER COM EDVAN. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 20/2022 - 17.02.22 - SEVERINO
MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO - R$ 157.782,00.
Cuitegi, 17 de fevereiro de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de CARNES BOVINA, FRANGOS, PEIXE e OVOS, destinados
ao atendimento da Merenda Escolar para os alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal
de Ensino, Creches, Sopão, Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social e demais Secretarias
Municipais, exercício 2022 ou enquanto durar os quantitativos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
Eletrônico nº 02/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PNAE / MDE / FUNDEB / QSE /
FNAS / FUS e CUSTEIO: 20.600 – 12.361.0008.2013 – 12.361.0008.2014 – 12.361.0008.2017 –
12.361.0008.2074 – 20.910 – 08.241.0010.2030 – 08.244.0010.2044 – 40.100 – 10.301.0004.2060
– 10.301.0004.2067 – 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº
21/2022 - 17.02.22 - SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO - R$ 319.727,00.
Cuitegi, 17 de fevereiro de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de AREIAS LAVADAS, tipos FINA, MÉDIA e GROSSA, destinadas aos serviços de recuperação e Pavimentação de Vias Públicas Urbanas e Rurais, assim
como para a construção / manutenção das Obras diversas e Serviços de engenharia executáveis
pelo município, exercício 2022 ou enquanto durar o quantitativo. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / FUNDEB / MDE / QSE / FUS /
CUSTEIO e FNAS: 20.400 – 20.608.0005.2012 – 20.600 – 12.361.0008.2017 – 12.361.0008.2019
– 12.361.0008.2074 – 20.700 – 15.451.0007.2027 – 20.900 – 08.244.0010.2044 – 40.100 –
10.301.0004.2060 - 10.301.0004.2067 – 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CUITEGI e: CT Nº 10/2022 - 07.02.22 - TARCISIO COPPI BORGES - R$ 97.500,00.
Cuitegi, 07 de fevereiro de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de PARALELEPÍPEDOS e MEIOS FIOS GRANÍTICOS, destinados aos serviços de recuperação e Pavimentação de Vias Públicas, Urbanas e Rurais, executáveis
pelo município, exercício 2022 ou enquanto durar os quantitativos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
Presencial nº 03/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS: 20.700 – 15.451.0007.2027 – 33.90.30
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 11/2022 - 07.02.22 - LIGIA
CARLA MEDEIROS DE FREITAS - R$ 360.780,00.
Cuitegi, 07 de dezembro de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
A Pregoeira, da Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape, após avaliação (pela consultoria jurídica) do recurso interposto pela empresa RENAULT DO BRASIL S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº
00.913.443/0001-73, decidiu indeferi a impugnação. Comunica-se que, a sessão pública para
abertura dos envelopes será mantida, às 14:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2022. 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: cuitedemamanguape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Cuité de Mamanguape - PB, 21 de Fevereiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2022
OBJETO: Contratação de Prestação de serviços de horas/máquina para corte de terra, destinados aos pequenos produtores rurais deste Município. Licitante vencedor e valor da contratação:
EURILANDIA DAS DORES COSME - Valor: R$ 170.000,00. Dos atos decorrentes do procedimento
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
Damião - PB, 21 de Fevereiro de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2022
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de convocação - Pregão Presencial nº 0007/2022,
onde se lê: “ Câmara Municipal”; leia-se: “ Prefeitura Municipal”, pois a edição equivocamente
publicou a matéria vinculada a Câmara, ao invés da Prefeitura. Maiores informações poderão ser
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro
- Damião - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3635–1013.
E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com.
Damião - PB, 21 de Fevereiro de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
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
PARCELADA DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, CÂMARAS DE AR, E COLETES; HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO DO NASC. COM. DE PEÇAS P/
VEICULOS AUTOMOT. LTDA ME - R$ 61.184,00; DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE
PECAS E SERVICOS EIRELI - R$ 215.650,00; NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA EPP - R$ 299.326,00. Convocamos as empresas vencedoras 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, 11 de Fevereiro de 2022
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
RESULTADO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural destinados à merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. PROPONENTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores totais das contratações: ANTONIO
RIBEIRO DA SILVA - Valor: R$ 23.989,00; COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA
FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATA - Valor: R$ 58.571,50; COOPERATIVA NORDESTINA – CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS - Valor: R$ 157.400,00; EDUARDO
DOS SANTOS SOARES - Valor: R$ 19.110,00; JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA - Valor: R$
19.810,00; JOAO MOREIRA BARBOSA - Valor: R$ 10.020,00; LUIS LUCIO DE OLIVEIRA - Valor: R$
11.602,00; MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES - Valor: R$ 19.110,00. Maiores informações
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra,
02 - Centro - Dona Ines - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083)
33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br.
Dona Ines - PB, 18 de Fevereiro de 2022
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 1500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS MÁQUINA DE TRATOR DE
PNEUS 4x2 E 4x4, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES
DESTE MUNICÍPIO. Foram consideradas vencedoras do certame o licitante: GUSTAVO ANDRADE
DOS SANTOS - Valor: R$ 56.250,00; MARCIÉLIO ALVES TRINDADE - Valor: R$ 56.250,00; MARCIO DE ARAÚJO MOREIRA - Valor: R$ 56.250,00; WILLIN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO - Valor:
R$ 56.250,00. Ficando aberto o prazo recursal. Maiores informações poderão ser obtidas junto a
Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB,
no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br.
Dona Ines - PB, 18 de Fevereiro de 2022.
MARIA GORETE DA SILVA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
LEILÃO PÚBLICO – EDITAL 001/2022
A Prefeitura Municipal de Esperança - PB, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 08.993.909/0001-08, com sede na Rua Antenor Navarro, 837, Centro Esperança / PB.Representada pelo seu prefeito, o SenhorNÓBSON PEDRO DE ALMEIDA, faz saber a
quem possa interessar que no dia 09 de março de 2022, às 10h00min, alienará bens inservíveis
do município, pela melhor oferta, igual ou superior ao valor de avaliação, de acordo com o que
determina a Lei nº 8.666/93 e as cláusulas e condições do edital, através do Sr. RENNAN NAPY
NEVES, Leiloeiro Público Oficial matriculado na JUCEP com o n° 008 e com agência de leilões
situada a Av. Litorânea, 724, Ponta de Campina, na cidade de Cabedelo/PB. Fone: 83 9-93918628. Site: www.arremateleiloes.com.br, E-mail: rennan@arremateleiloes.com.br. Os interessados
deverão se apresentar até às 10h00min, do dia 09 de março de 2022, na GARAGEM MUNICIPAL
DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. Editais disponíveis na Prefeitura Municipal de Esperança – PB
e com o Leiloeiro Oficial.
NÓBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO
GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº
00035/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança:. VIGÊNCIA: até 17/02/2023.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00062/2022 - 17.02.22 VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R$ 144.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES MEDIANTE SOLICITAÇÃO; HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$
167.312,00.
Gado Bravo - PB, 03 de Fevereiro de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico
nº 00003/2022, para o dia 08 de Março de 2022 às 09:30 horas; e do início da fase de lances para
o dia 08 de Março de 2022 às 09:31 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB.
E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.
Gado Bravo - PB, 22 de Fevereiro de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES MEDIANTE
SOLICITAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos
Próprios do Município de Gado Bravo: 02.006 SEC. DE EDUCAÇÃO – 12 361 1005 2009 MANTER
AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% – 12 361 1005 2010 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL – MDE12 361 1005 2011 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS
DO FNDE – 12 365 1005 2014 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 33.90.32.00 – MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até
03/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 00401/2022
- 03.02.22 - ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 167.312,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00008/2022
REPUBLICADO POR CORREÇÃO
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00008/2022,
que objetiva: Locação de Imóveis localizados no Sítio Padre Ibiapina, s/n, Bairro do Juá, Guarabira/
PB onde funcionará a Creche São Miguel, espaço com 14 ambientes e 07 Salas de Aula para o
funcionamento da Escola São Rafael até dezembro de 2022.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO – R$ 109.196,16
- Cento e Nove Mil, Cento e Noventa e Seis Reais e Dezesseis Centavos.
Guarabira - PB, 26 de janeiro de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: Registro de preços
para oleo diesel S500 para atender a frota veicular da administração Municipal; HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório em favor de: LUZIA MARQUES DA SILVA - R$ 325.800,00.
Guarabira - PB, 01 de Fevereiro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de
baterias novas para veículos leves, médios, pesados movidos a gasolina/álcool, diesel e diesel S10
de propriedade da Prefeitura municipal de Guarabira; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório em favor de: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS
AUTOM - R$ 39.892,50; MULTDIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 57.300,00.
Guarabira - PB, 18 de Fevereiro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: Aquisições parceladas
de materiais para melhoria da infraestrutura urbana e rural; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CECIDA CERAMISA SANTA CECÍLIA LTDA EPP - R$ 205.500,00;
JEANNE VIANA DE ANDRADE - R$ 720.000,00; LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS – ME - R$
875.400,00; TARCISIO COPPI BORGES - R$ 2.787.000,00.
Guarabira - PB, 15 de Fevereiro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00011/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00011/2022,
que objetiva: Locação do Imóvel localizado na Rua Dr. Sales, nº 133 - Bairro Centro, Guarabira-PB, para funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Guarabira, referente ao período de
fevereiro a dezembro de 2022.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu
objeto a: MARIA DAS GRAÇAS PONTES– R$ 16.500,00 - Dezesseis Mil e Quinhentos Reais.
Guarabira - PB, 16 de fevereiro de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00012/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2022,
que objetiva a Contratação de profissional na prestação dos serviços Advocatícios consistente no
Assessoramento Jurídico às demandas oriundas do CREAS Municipal. RATIFICO o correspondente
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GÓIS FERNANDES – CPF: 013.811.934-12, R$ 17.490,00 - Dezessete Mil, Quatrocentos e Noventa Reais.
Guarabira - PB, 11 de fevereiro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00012/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00012/2022, que
objetiva: Locação de Imóvel localizado na Av. Padre Inácio de Almeida, nº 470 - Centro - Guarabira/
PB para funcionamento do SAMU referente ao período de fevereiro a dezembro de 2022.; RATIFICO
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MONICA MARTINS BEZERRA DA
SILVA– R$ 16.500,00 - Dezesseis Mil e Quinhentos Reais.
Guarabira - PB, 16 de fevereiro de 2022.
HARLANNE HERCULANO MARINHO
GESTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00013/2022
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 DP00013/2022,
que objetiva:Locação de Imóvel localizado na Rua Cônego João Batista de Amorim, s/n, Bairro Novo,
Guarabira/PB para depósito dos Bancos da Feira Livre.; RATIFICO o correspondente procedimento
e ADJUDICO o seu objeto a: DIOCESE DE GUARABIRA –R$ 5.819,19 - Cinco Mil Oitocentos e
Dezenove Reais e Dezenove Centavos.
Guarabira - PB, 18 de fevereiro de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO
Nº TERMO APOSTILAMENTO: 01.2022.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 121/2021.
REF: TERMO DE CONTRATO 00027/2022
OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular e/ou
locada a Edilidade até o fim do EXERCÍCIO DE 2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: LUZIA MARQUES DA SILVA
CNPJ: 06.052.003/0002-36.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo de Apostilamento de nº 01.2022, tem por objeto, o
acréscimo de 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao preço do litro da gasolina, e o acréscimo de
2,3% (dois vírgula três por cento) ao preço do litro de óleo diesel S10, ficando:
R$ 5,79 – litro do óleo díesel S10, preço anterior: (R$ 5,66) – Contrato Inicial
R$ 6,69 – litro da gasolina comum, preço anterior: (R$ 6,60) – Contrato Inicial
DATA RATIFICAÇÃO: 18.02.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO APOSTILAMENTO 01.2022: 21.02.2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 106.2021.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 03 (três) meses, contados do termino do
prazo de vigência do termo de contrato de nº 00437/2021datado em 05 de novembro de 2021 e com
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando
Aquisições de câmaras frias para melhor atender as necessárias da Administração Municipal.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADA:FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA – CNPJ:
07.986.555/0001-01
JUSTIFICATIVA: Por apresentar saldo do quantitativo no Contrato, e por mostrar vantajosidade
para a Administração Municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/100 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/03/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 57 . §I .IV da Lei
8.666/100.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação do Imóvel localizado na Rua Dr. Sales, nº 133 - Bairro Centro, Guarabira-PB, para funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Guarabira, referente ao período de
fevereiro a dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00011/2022.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente
2022 - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2022.
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e MARIA DAS GRAÇAS
PONTES- R$ 16.500,00 - Dezesseis Mil e Quinhentos Reais. - CT Nº 00065/2022 – 16/02/2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Av. Padre Inácio de Almeida, nº 470 - Centro Guarabira/PB para funcionamento do SAMU referente ao período de fevereiro a dezembro de
2022. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00012/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS
PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 - 3.3.90.36.01 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA- R$
16.500,00 - Dezesseis Mil e Quinhentos Reais. - CT Nº 00066/2022 – 16/02/2022.
HARLANNE HERCULANO MARINHO
GESTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00012/2022.
OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Av. Padre Inácio de Almeida, nº 470 - Centro - Guarabira/PB para funcionamento do SAMU referente ao período de fevereiro a dezembro de 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE
RATIFICAÇÃO: GESTORA, em 16/02/2022.
HARLANNE HERCULANO MARINHO
GESTORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00011/2022.
OBJETO: Locação do Imóvel localizado na Rua Dr. Sales, nº 133 - Bairro Centro, Guarabira-PB, para funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Guarabira, referente ao período de
fevereiro a dezembro de 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SEC. DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 16/02/2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de profissional na prestação dos serviços Advocatícios consistente no
Assessoramento Jurídico às demandas oriundas do CREAS Municipal. FUNDAMENTO LEGAL:
Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – Elemento de despesa: 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Física VIGÊNCIA: Fevereiro a Dezembro de 2022 PARTES CONTRATANTES:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GÓIS
FERNANDES – CPF: 013.811.934-12 - CT Nº 00063/2022 – 11.02.2022 - R$ 17.490,00 - Dezessete
Mil, Quatrocentos e Noventa Reais.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00012/2022.
OBJETO: Contratação de profissional na prestação dos serviços Advocatícios consistente no
Assessoramento Jurídico às demandas oriundas do CREAS Municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 11/02/2022.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE
EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER
AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00009/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS
PRÓPRIOS / OUTROS. Dotação consignada no orçamento vigente 2022. Elemento de despesa
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022.
PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e SONAR SERVIÇOS
RADIOLOGIA LTDA - R$ 16.250,00 - DEZESSEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS- CT Nº
00060/2022 – 04.02.2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00009/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE
EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER
AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 04.02.2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO
REPUBLICADO POR CORREÇÃO
OBJETO: Locação de Imóveis localizados no Sítio Padre Ibiapina, s/n, Bairro do Juá, Guarabira/
PB onde funcionará a Creche São Miguel, espaço com 14 ambientes e 07 Salas de Aula para o
funcionamento da Escola São Rafael até dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de
Licitação nº DP00008/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada
no orçamento vigente 2022 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Prazo:
Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e
ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - R$ 109.196,16 - Cento e Nove Mil, Cento e Noventa e
Seis Reais e Dezesseis Centavos. - CT Nº 00037/2022 – 26/01/2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00008/2022.
OBJETO: Locação de Imóveis localizados no Sítio Padre Ibiapina, s/n, Bairro do Juá, Guarabira/
PB onde funcionará a Creche São Miguel, espaço com 14 ambientes e 07 Salas de Aula para o
funcionamento da Escola São Rafael até dezembro de 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 26/01/2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Rua Cônego João Batista de Amorim, s/n, Bairro
Novo, Guarabira/PB para depósito dos Bancos da Feira Livre. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa
de Licitação nº DP00013/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Prazo: Abril de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e
DIOCESE DE GUARABIRA- R$ 5.819,19 - Cinco Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Dezenove
Centavos. - CT Nº 00067/2022 – 18/02/2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00013/2022.
OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Rua Cônego João Batista de Amorim, s/n, Bairro
Novo, Guarabira/PB para depósito dos Bancos da Feira Livre.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 18/02/2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

Publicidades
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00005/2022
REPUBLICADO POR CORREÇÃO
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022,
que objetiva a Prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica,
de natureza singular e especializados na área de direito Administrativo Municipal, dispondo de
profissionais gabaritados no acompanhamento jurídico e elaboração de defesas administrativas
junto aos Tribunais de Contas, bem como acompanhamento e defesas de processos em tramitação
no 2º grau da justiça estadual, federal e tribunais superiores, para atender as demandas do Fundo
Municipal de Saúde de Guarabira/PB. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o
seu objeto a: CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS – CNPJ: 25.408.506/0001-65,
R$ 79.200,00 - Setenta e Nove Mil e Duzentos Reais.
Guarabira - PB, 12 de Janeiro de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO
REPUBLICADO POR CORREÇÃO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA
E CONSULTORIA JURÍDICA, DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE
DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DISPONDO DE PROFISSIONAIS GABARITADOS NO
ACOMPANHAMENTO JURÍDICO E ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS
TRIBUNAIS DE CONTAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS DE PROCESSOS EM
TRAMITAÇÃO NO 2º GRAU DA JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES,
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 04.123.1002.2007 - Manter as Atividades
da Secretaria de Saúde 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA:
Janeiro a Dezembro de 2022 PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
GUARABIRA e CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS – CNPJ: 25.408.506/000165 - CT Nº 00025/2022 – 12.01.2022 - R$ 79.200,00 – Setenta e Nove Mil e Duzentos Reais.
HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2022.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA
E CONSULTORIA JURÍDICA, DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE
DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DISPONDO DE PROFISSIONAIS GABARITADOS NO
ACOMPANHAMENTO JURÍDICO E ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS
TRIBUNAIS DE CONTAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS DE PROCESSOS EM
TRAMITAÇÃO NO 2º GRAU DA JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES,
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Gestora.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 12/01/2022.

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 22 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO
Nº TERMO APOSTILAMENTO: 01.2022 (REALINHAMENTO DE PREÇOS)
REF: PREGÃO PRESENCIAL 01.2022.
REF: TERMO DE CONTRATO 00009/2022
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CONTRATADO: LG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PLANALTO LTDA
CNPJ: 31.920.977/0001-50.
OBJETO DO TERMO: Acréscimo para o litro de óleo diesel S-10, passando para o preço de R$
6,05 (Seis Reais e Cinco Centavos), acréscimo para o litro de óleo diesel comum, passando ao
preço de R$ 5,92 (Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos) e acréscimo para o litro de gasolina
comum, passando para o preço de R$ 6,85 (Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
DATA RATIFICAÇÃO: 21.02.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO APOSTILAMENTO 01.2022: 21.02.2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito
Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Pregão Presencial Nº 00021/2022
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10 de
março de 2022, ás 08h30, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a Rua
Antônio Vieira, nº 01, Centro, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão
Presencial, sob menor preço por item. Objeto: Contratação de serviços especializados de caráter
contínuo em recebimento e destinação ambientalmente correta de resíduos sólidos, domiciliares e
de limpeza urbana do município de Nazarezinho/PB.
Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 21 de fevereiro de 2022.
Marilda Sarmento Luis
Pregoeira
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
Pregão Presencial nº 0007/2022
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar
público o resultado de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº
0007/2022, cujo objeto é o Contratação de empresa ou pessoa física, do ramo, para o fornecimento
de refeição de forma parcelada e preparo das refeições no próprio município de Pedra Branca. Foi
classificada: CARLOS ANTONIO CUSTÓDIO DA SILVA, com o valor global de R$ 80.800,00 (oitenta
mil e oitocentos reais), em atendimento ao artigo 3º da lei 123/06, concede-se prazo de 5 dias uteis,
para a mesma apresentar certidão de débitos relativos a tributos Federais e a dívida ativa da União.
Pedra Branca-PB, 21 de fevereiro de 2022.
Severino Luiz de Caldas
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Pregoeira, vem por meio deste tornar público
para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00003/2022 com o seu objeto para aquisição de material de
construção, conforme edital. Com as licitantes classificadas em todas as fases deste certame, a
empresa KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE, cadastrada no CNPJ nº 19.613.487/0001-06,
vencedora com o valor global de R$ 364.174,25 (trezentos e sessenta e quatro mil, cento e setenta
e quatro reais e vinte e cinco centavos).
Ibiara - PB, 21 de Fevereiro de 2021.
Pregoeira

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
Tomada de Preços nº 0002/2022
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB através de sua comissão permanente de licitação
, tornar público o resultado de julgamento de habilitação e de propostas de preções da Tomada
de Preços n° 0002/2022, para credenciamento de farmácia. Tem como vencedores as empresa:
DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA-ME vencedora do lote 01- Medicamentos controlados
(receita azul) com o percentual de 12%, IVANISE ARAUJO MANGUEIRA-ME vencedora do lote
02- Medicamentos controlados (receita normal) com o percentual 11%, e PAULO DOUGLAS DE
AZEVEDO TEOTONIO EIRELI vencedor do lote 03 - Medicamentos de uso continuo ético com o
percentual de 11%.
Pedra Branca-PB, 21 de fevereiro de 2022
Severino Luiz de Caldas
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE TERMO
DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022
Tomada de Preços Nº 00006/2016. Extrato do Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº
00232/2016-CPL, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA e CLARICE
MARIA LIMA FORTES - EPP. DO OBJETO: o presente instrumento tem como objeto a alteração nas
Cláusulas Quarta do Contrato n.º 00232/2016-CPL, celebrado com a empresa CLARICE MARIA LIMA
FORTES - EPP. Valor do Apostilamento: R$ 212.342,17 (DUZENTOS E DOZE MIL TREZENTOS E
QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). Fundamento legal: Art. 65, II, d, c/c § 8º do
mesmo artigo da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 9.648, de 27.05.98. Ficam ratificados os preços.
Itapororoca - PB, 18 de Fevereiro de 2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão N.º. 00011/2021
Objeto: Aquisição de medicamentos injetáveis e medicamentos controlados para atender as
necessidades da Secretaria de Saúde do município de Pedra Branca-PB.
Vencedor: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor
global de R$ 1.075.524,56 (um milhão setenta e cinco mil quinhentos e vinte e quatro reais e
cinquenta e seis centavos)
RESOLVE: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR. Estando convocadas a assinarem contrato.
Pedra Branca-PB, 21 de fevereiro de 2022
Josemario Bastos de souza
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento doPregão Presencial nº 00005/2022,
para o dia 23 de Fevereiro de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB. 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.
Itatuba - PB, 21 de Fevereiro de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS, TIPO HATCH E UMA AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA, 0KM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
DE PEDRO RÉGIS
VALOR TOTAL REGISTRADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 08
de Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada e diária de medicamentos injetáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do
município de Joca Claudino/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 058/04; Decreto Municipal nº 049/21; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3563–1075. E-mail: jocaclaudinolicitacao@
gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Joca Claudino - PB, 21 de Fevereiro de 2022
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A
CONSTRUÇÃO DE BARREIRA, MUNICÍPIO DE LAGOA SECA – PB. LICITANTE DECLARADO
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: TORRES CONSTRUCOES LTDA – EPP - Valor:
R$ 663.781,75. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do
Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa
Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.
licita@gmail.com.
Lagoa Seca - PB, 16 de Fevereiro de 2022
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL S500 E DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
Eletrônico nº 00005/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda - Dar
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
de Lagoa Seca e: CT Nº 00042/2021 - JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
LTDA - CNPJ: 23.295.776/0001-81 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 232.859,94; e prorroga o prazo
por mais 20 dias. ASSINATURA: 02.02.22
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
NOVO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av.
Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, fica adiado de às 09h30min do dia 21 de fevereiro
de 2022 para nova a data a ser marcado, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, para: Aquisições parceladas de materiais de construção diversos para melhor atender as
necessidades da Administração Municipal no exercício 2022. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00001/2015. Informações:
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Logradouro - PB, 21 de fevereiro de 2022
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: Aquisições
parceladas de pneus para melhor atender a demanda da administração municipal, exercício de
2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LARISSE LEONIA DE
PONTES NERI - R$ 373.226,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos termos
do instrumento convocatório.
Logradouro - PB, 17 de Fevereiro de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - ESTADO DA PARAÍBA,
usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo
Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00001.2021, fundamentado no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de
17 e 18/02/2022, respectivamente, no valor total de R$ 161.515,12 – (Cento e Sessenta e Um Mil
Quinhentos e Quinze Reais e Doze Centavos), em favor da empresa R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – inscrita no CNPJ sob o nº 29.878.872/0001-39, que tem como objetivo,
Contratação de empresa no ramo pertinente para execução de pavimentação em paralelepípedos
na Avenida Vicente Marcilio da Silva, na Comunidade Campo Novo, conforme Termo de Referência.
Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos
termos do instrumento convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.
Logradouro, 21 de fevereiro de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Termo de Adesão a Ata de registro de preços nº 00012/2021 do Pregão Presencial
SRP nº 10/2020 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, conforme extrato da Ata de Registro
de Preços publicada na imprensa oficial tudo em conformidade ao amparo contido no Decreto n.º
7892, de 23 de Janeiro de 2013, Decreto nº 34.986/2014 e das demais normas legais aplicáveis,
para Contratação de empresa para aquisição e fornecimento de forma parcelada de materiais gráficos diversos, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Logradouro/PB;
seus anexos, a autorização do Órgão gerenciador e declaração de aceitação das empresas MEGA
GRÁFICA PARAIBANA E SERVIÇOS EIRELI e FORTE GRÁFICA EIRELI, todos partes integrantes
deste instrumento contratual, independente de transcrição, tudo em conformidade ao que preceitua
o Decreto nº 7892, de 23 de Janeiro de 2013. Com base nas informações constantes do Processo
em referência, através de Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do referido Pregão Presencial,
em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e
competente parecer Jurídico, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto, em favor das empresas FORTE
GRÁFICA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.680.830/0001-35, no valor de R$ 131.660,00
(Cento e Trinta e Um Mil Seiscentos e Sessenta Reais), MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 22.319.912/0001-63, no valor de R$ 103.110,00 (Cento e Três
Mil Cento e Dez Reais). Ficam convocados para assinatura do contrato
Logradouro/PB, 30 de janeiro de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

VENCEDOR: CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MÁQUINAS PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 35.307.250/0001-34
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

1

Ambulância Tipo A
- Simples Remoção
Tipo Furgoneta
Veículo furgoneta
original de fábrica,
0 km, adaptado para
AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. A
estrutura da cabine
e da carroceria será
original, construída
em aço ou monobloco. Chassi: Comprimento total de, no
mínimo, 5,140 mm;
distância entre os
PEUGEOT
eixos de, no míniEXPERT
mo, 3.200 mm; Altura
AMBULÂMCIA
Interna mínima do
salão de atendimento
de 1.300 mm. Motorização: Dianteiro; 4
cilindros, combustível
diesel, potência mínima de 114 cv; tanque
de combustível com
capacidade mínima
de 69 litros. Sistema
de freio com Sistema
ABS nas quatro rodas; Air-Bag para os
ocupantes da cabine.
Direção assistida Hidráulica e/ou Elétrica.

MARCA

UNID

QTE

VLR. UNIT

VLR. TOTAL

27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através do
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade
pregão presencial do tipo menor PREÇO, no dia 08 de Março de 2022 as 11:00 horas, tendo como
objetivo: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS. A reunião ocorrerá na sala da CPL no
prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro,
Pedro Régis – Pb. O edital será disponível através do link https://transparencia.elmartecnologia.
com.br/Licitacao?e=201140&menu=off# ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro
Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.
Pedro Régis-PB, 21 de Fevereiro de 2022.
Polyana Farias Torres
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através do
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas nos
Benefícios da LC n.º 123/2006 e alterações no dia 08 de Março de 2022 as 11:00 horas, tendo
como objetivo: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” A “Z” DO TIPO ÉTICOS, GENÉRIOS E
SIMILAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E DEMANDA JUDICIAL.
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av.
Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponível através do link
https://pedroregis.pb.gov.br/transparencia/licitacao/ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal
de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.
Pedro Régis-PB, 21 de Fevereiro de 2022.
Polyana Farias Torres
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, feito pela Comissão
Permanente de Licitação em 08 de Fevereiro de 2022 e em conformidade com a Lei Federal n.º
8.666/93, fica decidido a:
HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: KL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA com o valor total
de R$ 480.452,50 (Quatrocentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta
Centavos), pelas razões expostas no referido Laudo.
Pedro Régis - PB, 14 de Fevereiro de 2022.
Michele Ribeiro de Oliveira
Prefeita
ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
quando do julgamento do Pregão Presencial N.º 001/2022, Processo nº 2022.01.002, ADJUDICAMOS o Presente Pregão Presencial para a Empresa: KL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
com o valor total de R$ 480.452,50 (Quatrocentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Dois
Reais e Cinquenta Centavos).
Pedro Régis - PB, 14 de Fevereiro de 2022.
Polyana Farias Torres
Pregoeira Oficial
Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação
Ratifico, a Dispensa nº 00013/2022, em favor da empresaCONSTRUTORA FAS LTDA – ME,
inscrita no CNPJ/CPF sob n° 21.933.095/0001-76,tendo como objeto a Contratação de empresa
especializada para construção de expurgo e reforma na Coberta do Laboratório do Município de
Piancó-PB.Como Valor Global Estimado de R$ 30.615,22 (trinta mil, seiscentos e quinze reais e
vinte e dois centavos), em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual,
conforme Art. 72, e Art. 75, II da Lei 14.133/2021.
Piancó- PB, em 21 de fevereiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: Dispensa Nº 00013/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO:CONSTRUTORA FAS LTDA – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 21.933.095/0001-76.
OBJETIVO:Contratação de empresa especializada para construção de expurgo e reforma na
Coberta do Laboratório do Município de Piancó-PB.
VALOR GLOBAL ESTIMADO:R$ 30.615,22 (trinta mil, seiscentos e quinze reais e vinte e dois
centavos).
Piancó- PB, em 21 de fevereiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato
Pregão Eletrônico nº 00060/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, cadastrada no CNPJ Nº 20.795.155/0001-79
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de construção para atender as necessidades de todas as secretarias do Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Valor global:R$14.414,20 (quatorze mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte centavos).
Piancó-PB, 18de fevereiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato de ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 00060/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de construção para atender as necessidades de todas as secretarias do Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Empresa vencedora: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

UND

1

R$ 201.000,00

R$ 201.00000

Marca/
Qtde
Fabricante

Valor
Unitário

Valor Total

CADEADO LATÃO 25MM land

land

30UN

R$15,95

478,50

0050

CADEADO LATÃO 30MM land

land

30UN

R$20,45

613,50

0051

CADEADO LATÃO 35MM land

land

30UN

R$26,95

808,50

0052

CADEADO LATÃO 40MM land

land

30UN

R$32,95

988,50

0053

CADEADO LATÃO 50MM land

land

30UN

R$56,95

1.708,50

0059

CÂMARA DE AR
CARRINHO DE MÃO

vonder

vonder

30UN

R$25,85

775,50

0172

LIXA FERRO

vonder

vonder

1.500UN R$3,25

4.875,00

0257

SERRA MANUAL
STARRETT

rocast

rocast

50UN

R$10,25

512,50

0258

SERRA MARMORE

dwt

dwt

6UN

R$608,95 3.653,70

Item

Produto

0049

TOTAL

Modelo

R$ 14.414,20
Piancó-PB,18de fevereirode 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira
Prefeito

TOTAL

R$ 201.000,00

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação
no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica
obrigada a firmar as contratações.
Pedro Régis - PB, 14 de Fevereiro de 2022.
MICHELE REIBEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO EM
GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS.
EMPRESA: KL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.087.485/0001-75
VALOR TOTAL REGISTRADO:
VENCEDOR: KL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.087.485/0001-75
ITENS VENCIDOS
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47
- 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68.
TOTAL:

R$ 480.452,50

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação
no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica
obrigada a firmar as contratações.
Pedro Régis - PB, 14 de Fevereiro de 2022.
MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 002/2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através do
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 04 de Março de 2022 as 09:00 horas, tendo
como objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ESTIVAS, CEREAIS E PROTEÍNAS
DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. A reunião
ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador
Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponível através do link https://
transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off# no www.portaldecompraspublicas.com.br ou no CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de
expediente de 08:00 as 12:00 Horas.
Pedro Régis-PB, 21 de Fevereiro de 2022.
Polyana Farias Torres
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 001/2022.
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, realizado pela
Comissão Permanente de Licitação em 10 de Fevereiro de 2022 e em conformidade com a Lei
Federal n.º 8.666/93, fica decidida a:
HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MÁQUINAS PEÇAS
SERVIÇOS E LOCAÇÃO com o valor total de R$ 201.000,00 (Duzentos e Um Mil Reais), pelas
razões expostas no referido Laudo.
Pedro Régis - PB, 14 de Fevereiro de 2022.
Michele Ribeiro de Oliveira
Prefeita
ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quando do julgamento da Pregão Eletrônico N.º 001/2022 PROCESSO Nº 2022.01.004, ADJUDICAMOS o
Presente Pregão Eletrônico em favor da empresa CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MÁQUINAS
PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO com o valor total de R$ 201.000,00 (Duzentos e Um Mil Reais).
Pedro Régis - PB, 14 de Fevereiro de 2022.
Polyana Farias Torres
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA. Abertura da sessão
pública: 09:00 horas do dia 08 de março de 2022. Início da fase de lances: 09:30 horas do dia 08
de março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com.
Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Queimadas - PB, 21 de fevereiro de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para:
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
DE REMÍGIO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 07 de Março de 2022. Início da fase
de lances: 09:01 horas do dia 07 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.
Remígio - PB, 21 de Fevereiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DO EDITAL
CHAMADA PUBLICA Nº 001/2022
O Senhor prefeito constitucional, do município de RIACHÃO DO BACAMARTE – PB, no uso
de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, torna público, a chamada pública N.º
001/2022, através da comissão permanente de licitação, Para credenciamento de fornecedores
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar Rural para alimentação escolar, com dispensa de
licitação - conforme § 1º do art.14, Lei n.º 11.947/2009, de 16/07/2009, Resolução n.º 38 do FNDE,
de 16/07/2009 alterada pela Portaria FNDE nº 26/2013 e Resolução FNDE nº 6, de 08 de maio
de 2020, Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, Informa
ainda que a abertura das propostas acontecerá no dia 14 de Março de 2022 as 10:00 horas, na
sala de licitações, Informações na Av. Senador Cabral, nº 252, Centro, Riachão do Bacamarte- PB
CEP: 58.382-000.
Riachão do Bacamarte, 21 de Fevereiro de 2022.
JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 002/2022 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público para conhecimento
dos interessados nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas
constantes no art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no
decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 que regulamenta o sistema de registro de preços e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial
Sistema de Registro de Preço do tipo menor preços em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura
Municipal de Riachão do Bacamarte, no dia 16 de Março de 2022 as 10:30, objetivo: Contratação
de empresa especializada, para confecção e instalação de moveis projetados, destinados a atender
as necessidades do município de Riachão do Bacamarte; Informações na Av.Senador Cabral, nº
252, Centro, Riachão do Bacamarte- PB CEP: 58.382-000.
Riachão do Bacamarte - PB, 21 de Fevereiro de 2022.
Wilson Lourenço de brito
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei
federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata,
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço
em reunião que ocorrerá, no dia 16 de março de 2022 as 10:00, tendo como objetivo: Aquisição
de Materiais de construção diversos, a atender as necessidades municipais, nos quantitativos
solicitados pelos referidos órgãos; reunião ocorrerá no portal: www.portaldecompraspublicas.com.
br, Informações: prédio sede da Prefeitura Municipal, sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro;
E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br;
Riachão do Bacamarte - PB, 21 de Fevereiro de 2022.
Wilson Lourenço de brito
Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00048/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de materiais gráficos diversos, para melhor atender as necessidades das secretarias este município. NOTIFICAÇÃO:
Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS
- CNPJ 19.957.732/0001-00. MARIANA GOMES FERREIRA - CNPJ 34.525.968/0001-53. PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI - CNPJ
32.194.799/0001-90. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro
- Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.
Rio Tinto - PB, 21 de Fevereiro de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2022,
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERTINENTE E CONTINUADA DE
CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINACEIRA NO ACOMPANHAMENTO
DA GESTÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA– ME - R$ 45.000,00.
Santa Helena - PB, 21 de Fevereiro de 2022
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Pedro Muniz, 142 - Centro - Santa Helena - PB, por meio do site bll.org.br, licitação modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPCIALIZADO EM LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESSE MUNICIPIO. Abertura da
sessão pública: 08:30 horas do dia 09 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:00 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: das 08:00 as 13:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: cplsantahelena.pb@gmail.com.
Edital: BLL.ORG.BR; www.tce.pb.gov.br; bll.org.br.
Santa Helena - PB, 21 de Fevereiro de 2022
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA
Pregoeiro Oficial
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Pedro Muniz de Brito, 142 - Centro - Santa Helena - PB, por meio do site www.bllcompras.com.br,
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro
de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO
MUNICIPIO DE SANTA HELENA – PB. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 10 de
Março de 2022. Início da fase de lances: 09:00 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 00004/15; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM.
Edital: bll.com.br; www.tce.pb.gov.br; www.bllcompras.com.br.
Santa Helena - PB, 21 de Fevereiro de 2022
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00014/2022
ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO, CNPJ nº 11.338.538/0001-27.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, parceladamente,
destinado à Merenda Escolar das Escolas Municipais e Creche para atender as demandas do
Município de Santa Luzia - PB.
VALOR GLOBAL: R$ 239.072,10 (duzentos e trinta e nove mil e setenta e dois reais e dez
centavos), vencendo nos seguintes itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, conforme proposta da
vencedora anexa ao processo.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/02/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 09 de fevereiro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERTINENTE E CONTINUADA DE
CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINACEIRA NO ACOMPANHAMENTO
DA GESTÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação
nº IN00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04.122 0010 2002 MANUTENÇÃO E ADM DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 339039 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO
PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 21/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
de Santa Helena e: CT Nº 00009/2022 - 21.02.22 - MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA
LTDA- ME - R$ 45.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Convocamos as empresas - BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA, CNPJ: 07.936.090/0001-76; - CARMO DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR EIRELI, CNPJ: 22.684.331/0001-20; - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, CNPJ:
40.787.152/0001-09; - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ: 08.674.752/0001-40; - DROGAFONTE LTDA, CNPJ: 08.778.201/0001-26; - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 08.160.290/0001-42; - GLOBAL
COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ: 17.892.706/0001-08; - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ: 39.707.683/0001-57; - I. S.
COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ: 18.031.325/0001-05; - IN-DENTAL PRODUTOS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJ: 07.788.510/0001-14; - MODERNA HOSPITALAR
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, CNPJ: 38.827.087/0001-48; - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, CNPJ: 18.588.224/0001-21; - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 15.218.561/0001-39;
- NOVA ERA SÚDE,COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMNTO DE FISIOTERAPIA EIRELI, CNPJ:
18.213.121/0001-87; - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
- ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80; - OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA, CNPJ: 27.130.979/0001-79; - PHARMAPLUS LTDA, CNPJ: 03.817.043/0001-52; -TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 06.948.769/0001-12; - VIDA
NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ: 33.511.641/0001-60, para, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 64 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, comparecer
a esta sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Estado da Paraíba, CNPJ n º 09.090.689/000167, na sede temporária da Prefeitura Municipal, na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de
Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP 58.600-000 e assinar o contrato 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, de acordo com as especificações contidas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00001/2022 e seus anexos.
Santa Luzia - PB, 21 de fevereiro de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 00015/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: ALEXANDRE AZEDO LACERDA, com sede na Rua Projetada, S/N Cond.
Parque das Águas I, Bairro Zona Rural, na Cidade de Lucena/PB - CEP nº 58.315-000, inscrito no
CNPJ sob n° 26.711.266/0001-36.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto escultórico de um
monumento a Santa Luzia a ser executado em concreto armado com altura de 47 metros sobre
pedestal de 10 metros, acrescido de um resplendor com 7 metros, perfazendo 64 metros de altura
total na serra Canadá, município de Santa Luzia/PB.
VALOR GLOBAL: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.050 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, na Classificação Funcional Programática nº 15.122.2010.2046 - Manutenção das Atividades Administrativas
da SESU - Elemento de Despesa - 3390.39 - 1.500.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica.
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso II da Lei 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
DATA DO CONTRATO: 16 de fevereiro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022
PROCESSO Nº 00011/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: ALEXANDRE AZEDO LACERDA, com sede na Rua Projetada, S/N Cond.
Parque das Águas I, Bairro Zona Rural, na Cidade de Lucena/PB - CEP nº 58.315-000, inscrito no
CNPJ sob n° 26.711.266/0001-36.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto escultórico de um
monumento a Santa Luzia a ser executado em concreto armado com altura de 47 metros sobre
pedestal de 10 metros, acrescido de um resplendor com 7 metros, perfazendo 64 metros de altura
total na serra Canadá, município de Santa Luzia/PB.
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso II da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Santa Luzia-PB, 15 de fevereiro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, tornapúblico que realizará o Pregão Eletrônico 021/2022, cujo
objeto é AQUISIÇÃO DE FREEZERS HORIZONTAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, às 09h00m do dia 08 de Março de 2022.
Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.
br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Santa Rita/PB,21deFevereiro de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior
Pregoeiro/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 13:30 horas do dia
11 de Março de 2022, por meio do site www.portaldecompras publicas.com.br, licitação modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por Item: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrpregãoeletrônico@gmail.
com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Santa Rita - PB, 21de Fevereiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Pregoeira Oficial

Publicidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, PLACAS DE
SINALIZAÇÃO E LUMINÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002, Decreto Municipal nº 38, de 2017 e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.
R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº022/2021, que
objetiva:REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E LUMINÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:
- META COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 29.903.019/0001-20
Valor R$: 8.400,00
Santa Rita - PB, 21 de fevereiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Reforma do Prédio Onde
Funcionará o CEO – Centro de Especialidades Odontológicas do Município de São Bentinho/PB.
Data e local, as 09:00 horas do dia 15/03/2022, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto
dos Santos, 08, Centro, São Bentinho - PB. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital:
saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
São Bentinho - PB, 21 de fevereiro de 2022.
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00007/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00007/2022, que
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COMPREENDENDO ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, COM
A PRESENÇA DE ENGENHEIRO CIVIL; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO
o seu objeto a: HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - R$ 48.000,00.
São João do Tigre - PB, 11 de Fevereiro de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA
EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA,
COM A PRESENÇA DE ENGENHEIRO CIVIL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação
nº DV00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 05.000
SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DE INFRA–ESTRUTURA – 3.3.90.39 00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 11/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João
do Tigre e: CT Nº 01701/2022 - 11.02.22 - HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - R$ 48.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALNº 00027/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, através do seu Pregoeiro da Comissão
Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO que o procedimento licitatório na Modalidade Pregão
Presencial com objeto: Contratação de serviços para transporte de alunos da rede estadual e
municipal de ensino, no ano letivo de 2022, do município de São José de Piranhas – PB. Que
tinha sua abertura marcada para o dia 07de Março de 2022, às 09h00, foi remarcada para 09 de
Março de 2022, às 09h00, de erro na publicação no Jornal A União. Informações: no horário das
07:00 às 13:00 horas, dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br.
São José de Piranhas - PB, 21 de Fevereiro de 2022.
Helder de Lima Freitas
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, através do seu Pregoeiro da Comissão
Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO que o procedimento licitatório na Modalidade Pregão
Eletrônico com objeto: Aquisição de equipamento de fisioterapia e reabilitação, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Piranhas - PB. Que tinha sua abertura
marcada para o dia 07de Março de 2022, às 13h00, foi remarcada para 09 de Marçode 2022, às
13h00, em virtude erro na data de publicação.Os interessados poderão obter o texto integral do
edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.
São José de Piranhas - PB,21 de Fevereiro de 2022.
Helder de Lima Freitas
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de peixe congelado – gênero
alimentício perecível –, para distribuição gratuita à população comprovadamente carente. Abertura
da sessão pública: 09:30 horas do dia 14 de Março de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com.
Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/.
Sertãozinho - PB, 21 de Fevereiro de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de
construções diversos, destinados a Secretaria de Infraestrutura, demais secretarias e para doações
à população comprovadamente carente. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 15 de
Março de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência:
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: das 08:00as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/.
Sertãozinho - PB, 21 de Fevereiro de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE ADITIVOS
OBJETO: Locação(ões) de veículo(s) destinado(s) ao Fundo Municipal da Saúde deste município
com rotas diversas, conforme discriminação no Instrumento Convocatório - Edital. FUNDAMENTO
LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto
contratado - . PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00027/2021
- Luiz Henrique Simoes Batista - 1º Aditivo -. CT Nº 00028/2021 - OtacianoMoizes do Nascimento
Filho - 1º Aditivo -. ASSINATURA: 21.02.22
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de parcelada de gêneros
alimentícios diversos, destinados as Escolas e as diversas secretárias deste Município. Abertura
da sessão pública: 09:00 horas do dia 10 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:10 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto
Municipal nº 38/20; 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) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Umbuzeiro - PB, 21 de Fevereiro de 2022
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br,
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de carnes, frangos, salsicha de
frango e ovos de galinha, mediante requisição diária e/ou periódica, em atendimento as demandas
operacionais das Escolas e das Secretarias deste Município. Abertura da sessão pública: 13:00
horas do dia 10 de Março de 2022. Início da fase de lances: 13:10 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 38/20; 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) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.
Umbuzeiro - PB, 21 de Fevereiro de 2022
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/202
OBJETO: Contratação de empresa de construção civil, para execução dos serviços de construção do Ginásio de Esportes da Escola Boa Vista, localizado no distrito Alecrim, na zona rural
do Município de Umbuzeiro – PB.LICITANTE HABILITADO:VALTER ALVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 41.917.205/0001-13. LICITANTES INABILITADOS:B & F EDIFICARE
ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 29.842.086/0001-81; CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI – CNPJ: 32.989.197/00001-20; DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA – CNPJ: 42.733.975/0001-79; D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
EIRELI – CNPJ: 32.666.677/0001-50; ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E
LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 05.881.170/0001-46; FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI – CNPJ:
27.512.389/0001-00; HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES – CNPJ: 35.590.090/000100; R F ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.083.868/0001-63; R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL EIRELI – CNPJ: 29.878.872/0001-39; TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP
– CNPJ: 15.034.271/0001-35. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33951478. E-mail:
umbuzeirocpl@gmail.com.
Umbuzeiro - PB,21deFevereiro2022.
ALCEU DA COSTA LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Março de 2022, licitação
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de construção
civil, para execução dos serviços de construção da Galeria Municipal Cônego Edwards Caldas Lins,
no Município de Umbuzeiro – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 028/21; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. E-mail:
umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Umbuzeiro - PB, 21 de Fevereiro de 2022
ALCEU DA COSTA LIMA
Presidente da Comissão
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, devendo ocorrer de forma presencial na sede da Empresa Paraibana de
Comunicação S.A.-EPC, localizada na Av. Dom Pedro II, 3595, Castelo Branco, João Pessoa,
Capital do Estado da Paraíba.
Ordem do Dia:
1)
Apreciação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao
exercício 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, 18 de fevereiro de 2022.
Lúcio Landim Batista da Costa
Representante do Acionista Estado da Paraíba
e Presidente do Conselho de Administração

INTIMAÇÃO 30/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas
por meio da Portaria nº 055 de 04 defevereiro de 2022, publicada no D.O.E de 05 de fevereiro de
2022, RESOLVE:
INTIMAR o (a) Sr. (a)Karina Beatriz dos Santos – mat. Nº. 180.382-4para comparecer perante
esta Comissão no dia 09 de março de 2022, às 08:30h, com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADA em sede de Processo Administrativo Disciplinar
n° SEE-PRC-2021/12733, que tem por objetivo apurar a omissão na prestação de contas dos
Programas PNAE, PAAE e PROGÁS, todos exercícios 2020, e PDDE/PB exercícios 2013 e 2015,
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cônego Francisco G. de Lima, localizada em
João Pessoa/PB.
Outrossim, esclarecemos que lhe é assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente
ou por intermédio de procurador devidamente constituído, garantindo-lhe o direito à ampla defesa
e ao contraditório, conforme art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, bem como pelo art. 144 da
Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003.
Cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acarretar em
aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, inciso I, por incidência no Art. 107, inciso
XV, ambos da Lei Complementar 58/2003.
Por fim, informamos que em atenção ao Art. 149, § 1º, o referido processo se encontra
disponível nesta CPI/SEECT para vistas, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00h às 12:00h
e de 13:00h às 16:30h.
João Pessoa, 21de fevereiro de2022.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana
PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

INTIMAÇÃO31/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas
por meio da Portaria nº 739 de 19 de outubrode 2021, publicada no D.O.E de 25 de setembrode
2021, RESOLVE:
INTIMAR o (a) Sr. (a)Joselito Idelfonso de oliveira– mat. nº. 611.410-5para comparecer perante
esta Comissão no dia 09 de marçode 2022, às 08:30h, com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADO em sede de Processo Administrativo Disciplinar nº
SEE-PRC-2020/01445, que tem por objetivoa omissão na prestação de contas do Programa PDDE
BÁSICO exercício 2019, PDDE/MAIS EDUCAÇÃO exercício 2019, PDDE QUALIDADE exercício
2019 e PDDE PB exercício 2018, bem como, a omissão no Procedimento Licitatório de Aquisição
de Gêneros Alimentícios exercício 2019 e PNAE (1 a 10º parcelas) exercício 2019 da E.E.E.F.M.
Abreu e Lima localizada no município de Cabedelo/PB
Outrossim, esclarecemos que lhe é assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente
ou por intermédio de procurador devidamente constituído, garantindo-lhe o direito à ampla defesa
e ao contraditório, conforme art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, bem como pelo art. 144 da
Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003.
Cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acarretar em
aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, inciso I, por incidência no Art. 107, inciso
XV, ambos da Lei Complementar 58/2003.
Por fim, informamos que em atenção ao Art. 149, § 1º, o referido processo se encontra disponível nesta CPI/SEECT para vistas, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00h às 12:00h e
de 13:00h às 16:30h.
João Pessoa, 21 de fevereirode 2021.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana
PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022
PROCESSO Nº 19.000.000743.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÃO,
destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, conforme
edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 10/03/2022 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: gelic07@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 22-00232-5
João Pessoa, 21 de fevereiro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022
PROCESSO Nº 19.000.005955.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA, destinado à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, conforme
edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 10/03/2022 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 22-00211-8
João Pessoa, 21 de fevereiro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022
PROCESSO Nº 19.000.019113.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERINGAS, destinado
à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 10/03/2022 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 22-00231-6
João Pessoa, 21 de fevereiro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMPINA GRANDE LTDA
CNPJ: 08.829.236/0001-47
RUA: Tavares Cavalcante, 91 – Centro – Campina Grande – PB
Email: cooperuralcg@gmail.com – Tel (083) 3321.6414
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da Cooperativa Agropecuária de Campina Grande Ltda, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que são em número de 475 (quatrocentos e setenta e cinco) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a
realizar-se no dia no dia 17/03/2022 (dezessete) de março de 2022 às 8h00 com a presença de
2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 9h00 com a presença de metade
mais um do número de associados, em segunda convocação; ou às 10h00 com presença de no
mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação para deliberar sobre os seguintes assuntos,
que compõem a ordem do dia:
1. Prestação de contas do exercício 2021, demonstrativo de sobras e perdas, Relatório do
Conselho de Administração e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Dar poderes a Diretoria para firmar convênios com órgão públicos;
3. Dar poderes a Diretoria a fim de propor e contrair financiamentos junto a Bancos oficiais e
Bancos particulares para o exercício 2022;
4. Fixação de valores dos honorários do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
5. Eleições do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
6. Outros assuntos de interesse social.
Campina Grande, 21 de fevereiro de 2022.
João de Deus Rodrigues
Diretor Presidente

