
Governador João Azevêdo liberou ontem os primeiros benefícios, no valor mensal de R$ 500, e Estado é o primeiro do NE a implantar o programa. Página 13

Passageiros vão pagar R$ 4,40 a partir de hoje; aumento de 25 centavos 
foi definido pelo Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Página 18

Paraíba inicia pagamento de auxílio a órfãos da Covid

Passagem sobe em João Pessoa Pedro Osmar: patrimônio da cultura paraibana

Jornalista 
paraibano relata 
clima de tensão 
em território russo

Lucena: MPF 
cobra indenização 
de R$ 1 mi por 
erro na vacinação

Segundo ano da 
pandemia teve 
aumento de 55% 
em inventários

Lei estadual reconhece a 
importância da trajetória do 

multiartista e guerrilheiro cultural, 
cofundador do grupo Jaguaribe 
Carne, que usava a música para 

educar e resistir à ditadura. 
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De Moscou, Astier Ba-
sílio conta como os ânimos 
foram se alterando à me-
dida que a concretização 
do conflito se aproximava.
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Ação civil pública con-
tra a Prefeitura, o prefeito 
e uma técnica de enfer-
magem aponta danos 
morais coletivos.
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No ano passado, fo-
ram lavradas nos cartó-
rios dos municípios pa-
raibanos 2.155 escrituras, 
contra 1.388 em 2020.
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Sons que ganham o mundo 
Músicos da PB estão na trilha de 
‘Lov3’, série que chega a 120 países.
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n “O glorioso Mercado Central, 
que abasteceu as mais nobres 
despensas da antiga cidade, 
mantém-se em permanente 
congestão de demanda”

Gonzaga Rodrigues

Página 2

n “Como tudo, na vida do 
mundo, [o carnaval] está sendo 
adiado para o ano que vem, 
façamos fé que a pandemia vai 
acabar (...)”

Carlos Pereira
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

571.651

28.589.235

431.422.036

10.076

647.703

5.928.470
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

7.874.893

389.748.374

10.665.150.361

419.229

25.994.566

------------
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rádio e televisão

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

Fo
to

: A
gê

nc
ia

 B
ra

si
l

Rússia veta resolução da ONU 
contra a guerra na Ucrânia

conselho de segurança

Brasil foi um dos 11 membros que votou a favor, posicionando-se oficialmente contra os russos. Páginas 4 e 16
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Patrimônio da Paraíba

@jornalauniaoauniao.pb.gov.br  | 

Foto: Roberto Guedes

Foto: Divulgação/Facebook

Foto: Roberto Guedes

Começa hoje a veiculação da 
propaganda partidária gratuita 
em rede nacional de rádio e TV. 
As primeiras exibições serão do 
PSOL, que terá 10 inserções ao 

longo das programações.
Página 14



Desde que deixou de ser uma monarquia e passou ao regime republicano 
– graças a um golpe militar – o Brasil teve pouco tempo para amadurecer e 
consolidar a sua democracia. Apenas 41 anos após a proclamação da República, e 
de uma experiência democrática ainda embrionária, eis que um novo golpe muda 
de novo os rumos do país.

A deposição do então presidente Washington Luís, no movimento histórico 
que ficou conhecido como a Revolução de 30, pôs fim ao período da Velha 
República, tão jovem ainda.

 Daí em diante, foram 15 anos de Getúlio Vargas no poder. O país teve a 
Constituição revogada, o Congresso dissolvido e um presidente não eleito 
que governou através de decretos. Em 1934, numa eleição indireta, Vargas 
ganhou novo mandato, que iria até 1939. Mas, como é sabido, a história do Brasil 
registraria um novo golpe. Vargas quis se manter no poder a todo custo e assim o 
fez, fechando mais uma vez o parlamento e anulando a Constituição.

Em 1945, no entanto, o chamado Estado Novo colapsou, Vargas renunciou 
e o Brasil teve a 14ª eleição presidencial e a 12ª direta, mas a primeira a ser 
considerada verdadeiramente democrática, sendo eleito Eurico Gaspar Dutra. Os 
brasileiros se reencontravam, assim, com a democracia até que, em 1964, apenas 
19 anos depois, um novo golpe de estado deu início aos anos de ditadura militar 
no Brasil.

O regime autoritário, que começou com a deposição do presidente 
João Goulart, só chegou ao fim em 1985, mas as eleições diretas só seriam 
restabelecidas em 1989.

E, finalmente, em 2010, uma mulher foi eleita pela primeira vez para 
governar o Brasil. Reeleita, sofreu um processo de impeachment em 2016 que, 
em que pesem os pensamentos divergentes, é visto por muitos como mais um 
golpe contra a democracia brasileira. Uma opinião reforçada pela fala do então 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que admitiu, recentemente, o não 
cometimento de crime para que o impeachment tivesse, de fato, justificativa legal.

Seis anos depois, o país se prepara para uma nova eleição presidencial. E, de 
novo, a sombra do golpe espreita a frágil democracia brasileira. Desta vez, as 
ameaças podem até não vingar, mas ninguém jamais poderá dizer que não foram 
alardeadas aos quatro ventos.

Não faz mal ficar sob alerta, especialmente em se tratando de um país onde 
o golpe de estado ocupa páginas importantes nos livros de história, em todas as 
épocas.

É bom mesmo lembrar das palavras do vice-presidente Hamilton Mourão 
que – numa ironia histórica – citou esta semana a célebre frase do filósofo alemão 
Karl Marx: “A história se repete. A primeira vez, como tragédia; a segunda, como 
farsa”.

De golpe em golpe
Editorial

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

Caminho de conversão, caminho de irmãos
Estamos prestes de dar início ao tem-

po da quaresma, o tempo que nos é dado 
para vivenciar uma preparação longa para 
a Páscoa do Senhor. Trata-se de um cami-
nho amoroso oferecido por Deus, um ca-
minho de conversão, junto com os irmãos. 
Através da liturgia da Igreja, este tempo 
nos convida ao empenho da oração, do je-
jum e da prática da caridade. Nas palavras 
do Papa Francisco, a quaresma é “um tem-
po propício para nos prepararmos para ce-
lebrar, de coração renovado, o grande Mis-
tério da morte e ressurreição de Jesus, cerne 
da vida cristã pessoal e comunitária. Com 
a mente e o coração, devemos voltar con-
tinuamente a este Mistério. Com efeito, o 
mesmo não cessa de crescer em nós na me-
dida em que nos deixarmos envolver pelo 
seu dinamismo espiritual e aderirmos a ele 
com uma resposta livre e generosa.” E nes-
te ano, esse tempo de conversão é acompa-
nhado pelo forte apelo de paz entre os con-
flitos da Rússia com a Ucrânia. A conversão 
do mundo passa pela nossa oração! 

Sabemos que o tempo quaresmal é um 
tempo especial de escuta do Senhor, da Sua 
Palavra. Acolhendo a Palavra de Deus e to-
dos os ensinamentos de Nosso Senhor Je-
sus Cristo durante esse tempo penitencial, 
o Senhor nos levará ao fruto da conversão: 
“Quanto mais nos deixarmos envolver pela 
sua Palavra, tanto mais conseguiremos ex-
perimentar a sua misericórdia gratuita por 
nós. Portanto não deixemos passar em vão 
este tempo de graça, na presunçosa ilusão 
de sermos nós o dono dos tempos e modos 
da nossa conversão a Ele.” (Papa Francis-
co). A Páscoa desabrochará na vida de cada 
um, como tempo da ressurreição e da ple-
nitude da vida.

E como todos os anos, a Igreja apresenta 
no tempo da quaresma um tema para ser 
vivenciado e aprofundado na Campanha 
da Fraternidade. Neste ano a CF nos cha-
ma a olharmos para o tema da Educação.  
A educação das pessoas cria um mundo 
novo, marcado pela justiça e paz. Quando 
realmente nos convertemos ao Senhor, Ele 
mesmo nos leva ao socorro dos nossos ir-

mãos, nos constituindo bons samaritanos 
para as dores e os sofrimentos dos homens 
e mulheres deste tempo. A apresentação do 
texto-base afirma que a realidade da educa-
ção interpela e exige profunda conversão de 
todos. “Verdadeira mudança de mentalida-
de, reorientação da vida, revisão das atitu-
des e busca de um caminho que promova 
o desenvolvimento pessoal integral, a for-
mação para a vida fraterna e a cidadania. O 
documento convida a todos a ver a realida-
de da educação em diversos âmbitos, ilumi-
ná-la com a Palavra de Deus, encontrando 
e redescobrindo meios eficazes que favore-
çam processos mais adequados e criativos 
afim de que ninguém seja excluído de um 
caminho educativo integral que humani-
ze, promova a vida e estabeleça relações de 
proximidade, justiça e paz”, diz um trecho.

Que o caminho quaresmal que iremos 
trilhar com o Senhor, que já venceu o nosso 
pecado e a nossa morte, nos ajude a perce-
ber os horizontes transformadores de Sua 
Graça em nosso viver. O Senhor caminha 
conosco! A cruz de Cristo que se põe dian-
te dos nossos olhos não é sinal de desâni-
mo e desesperança, mas significa a força 
que precisamos para retornar para o Senhor 
Ressuscitado e para o cuidado de nossos ir-
mãos. Uma santa Quaresma para todos!

Equivocam-se os que relegam a valida-
de dos mercados públicos, os que enten-
dem que aqueles espaços estão superados. 
Engano, eles apenas não são administra-
dos com o respeito devido a sua histórica 
e fiel clientela.

 Que clientela? A que não vai onde não 
pode regatear. Onde os preços só privile-
giam, unilateralmente, os donos da ma-
quininha de remarcação, hoje já em voga 
diária, querendo lembrar os tempos de 
Sarney, depois do fracasso de seu plano. 

E não é pouca gente. É pobre, muitos 
abaixo da linha da pobreza, mas não é pe-
quena. E os que ditam os preços, ampara-
dos nas leis do mercado, só tendem a au-
mentá-la. 

No estreitíssimo âmbito de meus pas-
seios, ganha em abandono o mercadão do 
Bairro dos Estados. Não é de agora, da ges-
tão atual e nem de uma ou duas gestões 
passadas. Inexplicavelmente, muito mais 
pontos vieram desativar no amplo interior 
do pavilhão do que na área externa de bar-
racas. Esta parte, aberta ao varejo de car-
nes, frutas, legumes e verduras tornou-se 
um esgoto a céu aberto. A vassoura, a creo-
lina ou desinfetante correm, quando isso 
acontece, por conta do barraqueiro. E mes-
mo assim mantém concorridíssimos, um 
peitando no outro, os seus dias de feira, a 
sexta e o sábado.

 Quem perdeu o costume de regatear 
ou faz uso rotineiro do cartão – o que é 
muito cômodo - entra no supermercado 
ao lado, higienizado, cheiroso, ocupando 
quase todo um quarteirão da rua; quem já 
leva para as compras o contado e espicha-
do sai driblando o escorrego entre as bar-
racas a que se reduz hoje o antigo merca-
dão de Terceiro Neto. Construído para 
o cômodo da família do bairro mais ele-
gante da cidade, avizinhado das mais be-
las mansões, terminou como alternativa 
de feira de uma maioria que compra para 

a subsistência. E não é pouca, o dinheiri-
nho é que é miúdo.

 Já a Torre, que era assim, aburguesou-
se. O caju custa dois reais sem escolha. Pro-
pus, já de cajus na mão, que fizesse 3 por 
R$5!”. E ouvi do vendedor, falando por 
cima do tabuleiro: “Pode deixar aí.” Ouvi 
com a raiva de quem mora na terra do caju, 
mas terminei aderindo, em pensamento, a 
esse vendedor que faz parte dos 14 milhões 
sem emprego ou dos 40 milhões abaixo do 
salário mínimo. 

Voltando ao tema inicial: não sei, quem 
deve saber é o prefeito que escolhi, mas o 
serviço público que presta um mercado 
não é coisa de o poder público ignorar. O 
glorioso Mercado Central, que abasteceu 
as mais nobres despensas da antiga cida-
de, mantém-se em permanente conges-
tão de demanda. Passou por reforma que 
precisa ser completada. A parte de cima, 
onde a reforma de Ricardo não alcançou, 
é um lixo. Talvez seja ali, suponho, que se 
pretende construir um edifício-garagem. 
Para atender que demanda (?). Certamen-
te a do próprio mercado. 

O espaço das feiras

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador

Artigo

2  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 26 de fevereiro de 2022 EDIÇÃO: Luiz Carlos
EDITORAÇÃO: Ednando PhillipyOpinião

Ortilo Antônio
A União

Foto 
  Legenda

Relíquia em Gramame

“Eles não são 
administrados 
com o respeito 
devido a sua 
histórica e fiel 
clientela

Gonzaga Rodrigues

“O tempo 
quaresmal 
é um tempo 
especial de 
escuta do 
Senhor

Dom Manoel Delson

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL

CONTATO: redacao@epc.pb.gov.br

A UNIÃO
Uma publicação da EPC

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010  Distrito Industrial - João Pessoa/PB

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 / 99117-7042
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

 E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)

ASSINATURAS:  Anual ..... R$350,00  /  Semestral ..... R$175,00  /  Número Atrasado ..... R$3,00

André Cananéa
GErEnTE ExECuTivo dE mídia imprEssa

William Costa
dirETor dE mídia imprEssa

Rui Leitão
dirETor dE rÁdio E Tv

Amanda Mendes Lacerda Santos
dirETora adminisTraTiva,  
FinanCEiro E dE pEssoas

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

O U V I D O R I A : 9 9 1 4 3 - 6 7 6 2

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa 
autorização da direção e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 26 de fevereiro de 2022    3EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Joaquim Ideão Geral

A madrugada de ontem 
no Hospital de Trauma de 
Campina Grande foi mar-
cada pela solidariedade de 
uma família que disse ‘sim’ 
à doação de órgãos. Com 
esta, a Paraíba contabiliza 
cinco doações em menos de 
um mês. O gesto represen-
ta o fim da espera para cinco 
pacientes que viviam a ex-
pectativa da realização do 
transplante.

A doação veio de uma 
paciente de 31 anos, vítima 
de um acidente de moto, que 
teve como causa da morte 
um traumatismo craniano. 
Após a confirmação da mor-
te encefálica, foram doados 
fígado, rins e córneas. Todos 
os receptores foram parai-
banos. Recebeu o fígado, um 
homem de 55 anos, e os rins 
foram para dois homens de 
34 e 37 anos, respectivamen-
te. As córneas foram enca-
minhadas para análise no 
Banco de Olhos.

“Estamos numa crescen-
te em número de doações e 
transplantes realizados aqui 
na Paraíba, e isso se deve ao 
remodelamento do traba-
lho desenvolvido por nossa 
equipe, e maior conscienti-
zação das pessoas para a im-
portância da doação,” ex-

plica a chefe do Núcleo de 
Ações Estratégicas da Cen-
tral Estadual de Transplan-
tes, Rafaela Carvalho.

Ainda esperam por uma 
córnea 309 pessoas, 12 aguar-
dam um fígado, 185 um rim, 
e quatro pacientes estão à es-
pera de um coração.

O Programa Nota Cida-
dã, que realiza sorteios men-
sais com prêmios em dinhei-
ro para quem exige nota fiscal 
com CPF em suas compras no 
comércio do estado, superou 
a marca de 100 mil paraiba-
nos cadastrados. Em feverei-
ro, o número de cidadãos che-
gou a 102 mil inscritos ativos. 
Como o programa tem cadas-
tro único, eles estão aptos a 
concorrer todos os meses aos 
R$ 60 mil em prêmios.   

As 10 cidades da Paraíba 
que mais cadastraram par-
ticipantes foram: João Pes-
soa (52.364); Campina Grande 
(14.561); Santa Rita (3.745); Ba-
yeux (2.447); Cabedelo (2.270); 
Patos (1.776); Guarabira (759); 
Sousa (600); e Cajazeiras (586).

Os 546 ganhadores do 
Nota Cidadã são de 43 muni-
cípios, incluindo todas as re-

giões do estado. Nos 26 sor-
teios já foram desembolsados 
R$ 1,560 milhão em prêmios 
em dinheiro aos ganhadores.

Como se cadastrar
Aqueles que ainda não fi-

zeram o cadastro único para 
concorrerem aos 21 prêmios 
que somam R$ 60 mil em di-
nheiro todos os meses, basta 
apenas o cidadão paraibano 
acessar o link do Nota Cida-
dã https://notacidada.pb.gov.
br/  e preencher os dados. O 
cadastro exige apenas o nome 
completo; o número do CPF; a 
data de nascimento; o e-mail, 
telefone e a criação de uma se-
nha. Após o cadastro único, o 
cidadão deve exigir sempre 
nos caixas a emissão da nota 
fiscal com o CPF para concor-
rer mensalmente aos prêmios 
em dinheiro.

Na semana de Black Fri-
day, os cidadãos paraibanos 
cadastrados poderão apro-
veitar não apenas os descon-
tos promocionais nas lojas fí-
sicas, mas também exercer a 
cidadania fiscal, exigindo a 
nota fiscal em cada compra 
com CPF para participarem 
do 24º sorteio, que acontece 
no dia 17 de dezembro. Serão 
21 prêmios, sendo 20 deles no 
valor de R$ 2 mil e um prêmio 
especial de R$ 20 mil.

Cidadania 
O Programa Nota Cidadã, 

que é uma iniciativa do Gover-
no da Paraíba, por meio da Se-
cretaria de Estado da Fazenda 
(Sefaz-PB), com apoio dos ór-
gãos como Lotep e a Codata, 
e incentiva o contribuinte pa-
raibano a desenvolver o exer-
cício da cidadania fiscal ao 

exigir a nota fiscal e incluir o 
CPF na Nota Fiscal do Consu-
midor Eletrônica (NFC-e) em 
suas compras no comércio do 
estado da Paraíba para parti-
cipar de sorteios mensais em 
dinheiro e fortalecer o comér-
cio local.

n 

O gesto 
representa o 
fim da espera 
para cinco 
pacientes 
que viviam a 
expectativa da 
realização do 
transplante

Lista
Os receptores 

estão organizados 
por órgãos, tipos 

sanguíneos e outras 
especificações 

técnicas e fazem 
parte de uma lista 

nacional única

Número de paraibanos cadastrados chega a 102 mil
Nota Cidadã Na pb

PSOL abrirá 
PrOPaganda 

PrTb Lança QueirOz Para  
O SenadO e exPõe diviSãO  
nO bLOcO dOS bOLSOnariSTaS 

PrefeiTO dO PP  
aPOia gOvernadOr 

O lançamento da pré-candi-
datura ao Senado do pastor e 
procurador da Fazenda, Sérgio 
Queiroz (foto), estabelece uma 
divisão no espectro da direita, 

na Paraíba. E considerando 
o fato de que o PRTB, 
partido ao qual ele se 
filiou esta semana, 
projeta lançar tam-
bém pré-candida-
tos a governador e 
a vice-governador, 

esse abismo em re-
lação à outra chapa bolsonarista se alargou de modo 
flagrante – o PRTB, portanto, será adversário da pré-
candidatura ao governo de Nilvan Ferreira (PTB) e da 
pré-candidatura a senador de Bruno Roberto (PL), 
que formaram aliança para as eleições de outubro. 
Antes mesmo de o pastor Sérgio Queiroz oficializar 
a sua pré-candidatura, houve troca de farpas, pode-
mos assim dizer, nas redes sociais, entre ele e Bruno 
Roberto. Este último disse ter o apoio dos bolsona-
ristas e sugeriu que a postulação de Queiroz pode-
ria “convulsionar a harmonia” do grupo. O pastor 
respondeu que “quando temos uma missão na vida 
nada nos para” e ressaltou que Jesus “trouxe convul-
são, pois trazia consigo uma mensagem indigesta”. 
O PRTB não atingiu a cláusula de desempenho nas 
eleições de 2018. Portanto, não tem direito a fundo 
partidário e a tempo gratuito de rádio e TV. Queiroz 
minimizou essa situação, admitindo que o partido é 
pequeno, mas “somos, em potência, muito grande”.      

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

randOLfe: “fiLiaçãO de JOãO  
Tem SignificadO hiSTóricO” 

Quem é maiS bOLSOnariSTa?  

“eLe eSTá nO caminhO cerTO” 

Primeira Quinzena de marçO? 

Correligionário do presidente Jair Bolsonaro (PL), o 
deputado Wellington Roberto foi provocado pela im-
prensa a falar do lançamento da pré-candidatura de 
Sérgio Queiroz ao Senado, que se torna concorrente 
de seu filho, Bruno Roberto. Apesar de dizer que o 
pastor tem todo o direito de entrar na disputa, não 
deixou de dar uma alfinetada: “Ele está chegando 
agora, depois que a casa está arrumada”. Sugeriu 
que o pastor está desarrumando-a?    

Cícero Lucena (PP) negou qualquer algum tipo de 
problema na relação dele com João Azevêdo, em 
função de sua ausência no evento de filiação do 
governador ao PSB – e há que se dizer que os dois 
foram juntos à solenidade do programa ‘Paraíba 
que Acolhe’. Ao reafirmar que estava cumprindo 
agenda em São Paulo, ele elogiou o movimento feito 
pelo gestor estadual. “Ele está no caminho certo em 
começar uma agenda política”, disse.   

“É claro que nós estamos tratando. Agora, com todo 
o respeito pela imprensa, essa não é uma discussão 
a ser tratada na mídia. Isso ocorrerá internamente 
e depois anunciaremos nossa posição”. Do go-
vernador João Azevêdo (PSB), ao ser questionado 
por jornalistas se não estaria havendo demora em 
relação ao anúncio da chapa majoritária. Aliados 
do governador acreditam que esse anúncio ocorrerá 
na primeira quinzena de março.   

Prefeito do PP, Daniel 
Galdino, de Piancó, 
anunciou “apoio total e 
irrestrito” à recondução 
do governador João Aze-
vêdo (PSB). E trouxe todo 
o seu grupo político, inte-
grado por nove vereado-
res. “Essa aproximação, 
que era administrativa, 
não poderia desembo-
car para outro campo 
que não fosse o político. 
Vamos trabalhar não só 
em Piancó, mas em todo 
o Vale para que a gente 
possa fortalecer cada 
vez mais esse trabalho”, 
afirmou.  

Caberá ao PSOL abrir o 
primeiro dia de exibição 
da propaganda partidá-
ria gratuita de rádio e te-
levisão, neste sábado. A 
legenda terá direito a 10 
inserções nos intervalos 
da programação normal 
das emissoras, no perío-
do das 19h30 às 22h30. 
As inserções seguintes 
serão do PDT, a partir 
do dia 1º de março, e do 
MDB, no próximo dia 10. 
Esse tipo de propagan-
da havia sido extinto em 
2017, mas voltou a viger 
por força de lei aprova-
da pelo Congresso.  

Do senador Randolfe Rodrigues (Rede), que será um 
dos coordenadores da campanha de Lula, enalte-
cendo a filiação de João Azevêdo ao PSB. “2022 não 
será um ano comum. Será o ano da mais importante 
batalha da nossa geração para enfrentar, em ou-
tubro, o terror que foi o governo de Jair Bolsonaro. 
A filiação de João tem um significado histórico da 
necessidade da unidade de todos os democratas”.   

Doadora foi uma paciente de 31 anos, vítima de um acidente de moto

Quinta doação de órgãos 
na Central de Transplantes

em meNos de um mês

Para ser doador
Para ser doador de ór-

gãos, não é preciso nenhum 
registro e qualquer pessoa, 
a princípio, pode se tornar 
um. Basta informar em vida 
aos familiares este desejo. A 
legislação brasileira permite 
que somente a família auto-
rize a doação de órgãos e te-
cidos. Após a constatação da 
morte encefálica, uma ava-
liação criteriosa é feita para 
definir quais órgãos e teci-

dos estão viáveis para doa-
ção. Os receptores estão or-
ganizados por órgãos, tipos 
sanguíneos e outras espe-
cificações técnicas e fazem 
parte de uma lista nacional 
única. Esta listagem apre-
senta uma ordem cronoló-
gica de inscrição, na qual 
receptores são selecionados 
nessa ordem, em função da 
gravidade ou compatibilida-
de sanguínea e genética com 
o doador.

A solidariedade 
da doação acon-

teceu no Hospital 
de Trauma de 

Campina Grande 

Prêmio
Os 546 ganhadores do 
Nota Cidadã são de 43 
municípios, incluindo 

todas as regiões do 
estado. Nos 26 sorteios 

já foram desembolsados 
R$ 1,560 milhão

Fotos: Secom/PB 
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De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, ontem 
a Paraíba ultrapassou a mar-
ca de 83% da população total 
com o recebimento da pri-
meira dose dos imunizan-
tes contra a Covid-19. O Es-
tado teve um acréscimo de 
227.788 pessoas que recebe-
ram a primeira dose, consi-
derando o período de 1º de 
fevereiro até ontem. Neste 
intervalo de tempo, o núme-
ro percentual saiu de 77,39% 
para 83,01%.

Ainda de acordo com da-
dos do Sistema de Informa-
ção do Ministério da Saúde, 
a Paraíba chegou a 7.874.893 
doses de vacinas contra a Co-
vid-19 já aplicadas. Cerca de 
3.101.017 pessoas completa-
ram os esquemas vacinais, 
representando 76,40% da po-

pulação total do estado. Do 
total de vacinados com o es-
quema primário completo, 
3.017.117 tomaram as duas 
doses e 83.856 utilizaram 
imunizante de dose única. 
Já entre a aplicação de doses 
adicionais, foram aplicadas 
33.927 em pessoas com alto 
grau de imunossupressão e 
1.370.705 doses de reforço na 
população com idade a partir 
de 18 anos. A Paraíba já dis-
tribuiu um total de 8.442.469 
doses de vacina aos muni-
cípios.

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) registrou, ontem, 
novos 2.409 casos de conta-
minação pela Covid-19, sen-
do 27 casos moderados ou 
graves, com necessidade de 
apoio hospitalar. Os demais, 
o equivalente a 98,88% dos 
casos totais, são considerados 
leves, com recuperação em 
residência. Além disso, cin-

co falecimentos foram confir-
mados, onde três deles ocor-
reram entre quinta-feira e 
ontem, outros dois são data-
dos desde 28 de janeiro.

Foram vitimados três mu-
lheres e dois homens, com 
faixa etária de 32 a 76 anos. 
Todos eram portadores de 
doenças pré-existentes, sen-
do a cardiopatia a mais fre-
quente . As mortes foram re-
gistradas para residentes em 
João Pessoa, Campina Gran-
de, Cabedelo, Monteiro e Ser-
ra Redonda.

Com a atualização, a Pa-
raíba totaliza 571.651 casos 
confirmados da doença, onde 
419.229 são considerados re-
cuperados e 10.076 são víti-
mas fatais. Até o momento, 
1.445.714 testes para diagnós-
tico da Covid-19 foram reali-
zados através do sistema pú-
blico de saúde, confirmando 
casos e mortes em todas as 

223 cidades paraibanas. A 
ocupação total de leitos de 
UTI (adulto, pediátrico e obs-
tétrico) é de 41%. Já nas enfer-
marias para adultos o núme-
ro é de 25%. De acordo com o 
Centro Estadual de Regula-
ção Hospitalar, nove pacien-
tes foram internados nas úl-
timas 24h, entre quarta-feira 
e ontem, chegando a 242 in-
ternações. 

Entre as macrorregiões 
de saúde, a Região Metropo-
litana de João Pessoa chegou 
a 52% de ocupação em UTI e 
49% em enfermarias. A re-
gião sediada por Campina 
Grande chegou a 33% de ocu-
pação em UTI e 13% em en-
fermarias. Já no Sertão, as en-
fermarias possuem ocupação 
de 46% e 14% em UTI e enfer-
marias, respectivamente. To-
dos os dados relativos aos lei-
tos entre as macrorregiões 
são exclusivos para adultos. 

O país e o jornalismo 
perderam, ontem, o seu 
mais destacado e influente 
repórter-fotográfico em ati-
vidade na cena política bra-
sileira. Dida Sampaio, de 53 
anos, documentou com in-
tensidade o período demo-
crático a partir de Brasília 
e congelou em imagens os 
dramas e conflitos sociais 
da Amazônia e dos sertões 
do Nordeste e do Centro
-Oeste.

Com imagens que en-
cantaram e formaram uma 
legião de admiradores, 
Dida atingiu a excelência 
na acirrada e complexa co-
bertura de poder. Não se 
limitou a retratos de pro-
funda beleza estética nem 
à própria fotografia. Foi um 
clássico repórter de política, 
atuando da apuração à pu-
blicação da história, que in-
cluía informações obtidas 
nos bastidores. Tinha um 

olhar apurado para revelar 
casos encobertos nos corre-
dores e gabinetes do Con-
gresso.

Ele se destacou ainda 
por atravessar o período 
de revolução tecnológica 
e digital na foto e no jor-
nalismo dos últimos tem-
pos sem perder a tradição e 
o legado da grande repor-
tagem de campo. Em sua 
casa, em Brasília, guarda-
va jornais impressos com 
suas fotos históricas ao lado 
de equipamentos moder-
nos. Tornou-se nos últimos 
tempos um dos mais entu-
siastas usuários de drones 
para produzir vídeos-do-
cumentários.

Por sua obra, o cearense 
Francisco de Assis Sampaio 
- radicado desde a infância 
em Brasília - conquistou os 
mais importantes prêmios 
do jornalismo da América 
Latina. O repórter foi sem-
pre reconhecido como o 
mais visceral dos profissio-
nais da cobertura da vida 
política.

Paraíba já tem 83% da população com a 
primeira dose da vacina contra a Covid-19
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O Conselho de Seguran-
ça da ONU rejeitou a reso-
lução redigida pelos Estados 
Unidos e pela Albânia conde-
nando a ofensiva da Rússia à 
Ucrânia. O texto recebeu 11 
votos a favor, três abstenções 
incluindo China e Índia, e um 
voto contra: o da Rússia, que 
tem poder de veto.

Brasil
O Brasil, que integra o 

Conselho desde 1º de janei-
ro deste ano, apoiou o texto. 
Antes da votação, o embai-
xador do país, Ronaldo Cos-
ta Filho, disse que a missão 
do Conselho de buscar a paz 
deve continuar.

Segundo o embaixador do 
Brasil, a ação militar vai mi-
nar a fé na lei internacional 
e colocar milhões de pessoas 
em perigo. Para o Brasil, a 
missão do Conselho de Segu-
rança não acabou. Ele pediu o 
fim imediato da ofensiva.

No documento, os países-
membros ressaltavam as obri-
gações de todos com a Carta 
da ONU e o Artigo 2 sobre se 
abster de ameaças ou uso da 
força contra a integridade ter-
ritorial e independência polí-
tica de qualquer Estado e de 
resolver disputas internacio-
nais por meios pacíficos.

Acordos de Minsk
O Conselho de Seguran-

ça é o órgão máximo da ONU 
para a manutenção da paz e 
da segurança internacionais, 
como prevê a Carta. O texto 
mencionava que a Resolução 
2202, de 2015, que pede a to-
das as partes que implemen-
tem, inteiramente, o “pacote 
de medidas para implemen-
tação dos Acordos de Minsk”, 
incluindo o cessar-fogo abran-
gente do Protocolo de Minsk 
de 5 de setembro de 2014 e o 
Memorando de Minsk de 19 
de setembro de 2014.

A resolução também en-
dossava o chamado do secre-
tário-geral à Federação Russa 
para parar com a ofensiva con-
tra a Ucrânia, e condenaram 
a declaração de 23 de feverei-
ro pelo presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, sobre uma 
“operação militar especial” 
na Ucrânia.

O projeto de resolução ex-
pressava grave preocupação 
com relatos de feridos e mor-
tos na ofensiva e classificou 
a situação na Ucrânia como 
uma ruptura da paz e segu-
rança internacionais, na agres-
são cometida pela Rússia.

Ameaça ilegal
Com base no Capítulo 7 

da Carta da ONU, o texto rea-
firmava o compromisso com 

a soberania, independência, 
unidade e integridade territo-
rial da Ucrânia dentro de suas 
fronteiras internacionalmente 
reconhecidas.

O texto afirmava que a 
Rússia deve, imediatamente, 
cessar o uso da força na Ucrâ-
nia e se abster de qualquer 
ameaça ilegal ou uso da for-
ça contra um país-membro 
da ONU. A resolução decidia 
que a Rússia, deve ainda, re-
tirar imediatamente e de for-
ma incondicional e inteira to-
das as suas forças militares do 
território ucraniano dentro de 
suas fronteiras internacional-
mente reconhecidas.

 
Donetsk e Luhansk
O texto da resolução con-

denou a decisão da Federa-
ção Russa em 21 de fevereiro 
relacionada ao status de cer-
tas áreas das regiões de Do-
nestsk e Luhansk, na Ucrânia, 
como uma violação da inte-
gridade territorial da sobera-
nia da Ucrânia e inconsisten-
te com os princípios da Carta 
das Nações Unidas.

Pela resolução, o Conselho 
pediria a todas as partes que 
permitissem e facilitassem o 
acesso rápido, livre e seguro 
da assistência humanitária 
para todos que precisam dela 
na Ucrânia, que protejam os 
civis incluindo os trabalhado-

res humanitários e as pessoas 
em situação de vulnerabilida-
de incluindo as crianças e res-
peitem os seus direitos.

Direitos humanos
No texto, endossado pelos 

11 países-membros,  conde-
nava-se as violações do direi-
to humanitário internacional 
e instava-se a todos a respei-
tar estritamente as provisões 
da lei humanitária internacio-
nal incluindo as Convenções 
de Genebra de 1949, a lei inter-
nacional de direitos humanos, 
como apropriado.

 A resolução saudava e ins-
tava a continuação de esforços 
pelo secretário-geral, países-
membros e pela Organização 
para Segurança e Cooperação 
na Europa, Osce, e outras enti-
dades regionais e internacio-
nais, para apoiar a redução da 
escalada da situação atual e os 
esforços da ONU em respon-
der à crise humanitária e de 
refugiados que a agressão da 
Federação Russa criou.

 Apesar de ser endossado 
por 11 países incluindo Albâ-
nia, Brasil, Reino Unido, Es-
tados Unidos, Noruega e Mé-
xico, a resolução não pode ser 
aprovada porque a Rússia, 
que é um dos cinco membros 
permanentes do Conselho de 
Segurança, vetou o projeto de 
resolução.

imunização

Texto recebeu 11 votos a favor, três abstenções, incluindo China 
e Índia, e um voto contra: o da Rússia, com poder de veto 

Rússia veta resolução do 
Conselho de Segurança

condenando ofensiva à ucrânia

Colaboração

À tarde, havia a expectativa de que um 
cessar-fogo se encaminharia. Foi o que 
pude ver quando abri o meu instagram. 

Ao listar os stories, dei com um vídeo postado por 
Jose Bololo. Um amigo, da Guiné Equatorial, com 
quem estudei na República da Carélia. Graças 
a ele, assisti a um vídeo de um compungido 
Zelenski. O presidente ucraniano sabe como 
ninguém dar expressão ao seu rosto e voz. Mas, 
nem de longe, parecia atuação. Conhecido dos 
russos por, há não muito tempo, fazê-los rir por 
sua atuação em comédias, Zelenski  estava 
atuando no teatro de guerra da vida real.  Mas o 
presidente da Ucrânia estava com um semblante 
grave e uma expressão genuinamente triste. 

Além do vídeo, no qual foi realizado um 
apelo para o diálogo, ganhou destaque a 
declaração feita pela manhã de que a Ucrânia 
estava sozinha. O que dava a entender que 
seria questão de tempo uma saída pela 
via diplomática, pois, havia sido veiculada 
aceitação do presidente russo, Vladimir Putin, 
ao pedido feito pelo governo ucraniano, para 
enviar uma delegação a Minsk, na Bieloruss, 
com o objetivo de se iniciarem as tratativas de 
um acordo. 

O que parecia o encaminhamento para o fim 
do conflito foi por água abaixo quando o porta-
voz da presidência, Dmitry Peskov anunciou que 
a “Ucrânia saiu”, uma alusão ao fato de que o 
representante do país desconectou-se da reunião 
do qual participava com o intuito de marcar o 
encontro com a delegação dos dois países. O 
porta-voz informou que, de início, a exigência 
era de que a reunião ocorresse em Varsóvia, na 
Polônia, e não mais em Minsk. 

Em Moscou, com exceção das manifestações 
ocorridas no primeiro dia, o cotidiano segue sem 
grandes alterações. No bairro de Prashkaya, 
onde estive, foi possível ouvir uma movimentação 
de helicópteros. Da capital russa, portanto, a 
guerra se circunscreve à cobertura realizada 
pelos jornais e pelos canais de televisão. Com 
exceção de alguns portais oposicionistas, a 
maioria da imprensa russa se refere ao conflito 
como “operação militar”, ao contrário da 
denominação dada pelo Ocidente, “Invasão da 
Ucrânia”. 

No Facebook, alguns russos temem que as 
atividades da rede social no país venham ser 
suspensas. Fala-se também da interrupção de 
outros serviços da plataforma Metaverso como 
o Instagram e o Whatsapp, que, ao menos, até o 
momento, estão funcionando. O que predomina 
é a incerteza. Na era em que é possível 
acompanhar uma guerra em tempo real, as 
notícias estão envelhecendo com uma agilidade 
assustadora.

Invasão da 
  Ucrânia

Um teatro de 
guerra da vida real

Astier Basílio 
de Moscou

mais destacado e influente

Repórter-fotográfico Dida 
Sampaio morre aos 53 anos
Leonencio Nossa 
Andreza Matais 
Agência Estado

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

O Conselho de Segurança é o órgão 
máximo da ONU e realizou reunião 
de emergência sobre a Ucrânia

Foto: UN Photo/Evan Schneider
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O comprovante de va-
cinação passa a ser obri-
gatório para o retorno pre-
sencial das atividades na 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), conforme 
decisão aprovada ontem 
pelo Conselho Universi-
tário (Consuni) da insti-
tuição. A reunião aconte-
ceu no período da manhã 
e teve 36 votos favoráveis, 
dois contrários e uma abs-
tenção. No último dia 16, a 
medida havia sido aprova-
da pelo Conselho Superior 
de Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão (Consepe) da UFPB.

A reunião deveria ter 
continuado na parte da 
tarde, após o intervalo 
do almoço, para discutir 
questões como a partir de 
quando a exigência come-
çará a valer e como será co-
brada. Ainda não há nova 
data para o próximo en-
contro do Consuni. As au-
las presenciais da UFPB 
estão com retorno previs-
to para o próximo dia 21 
de março, ainda de forma 
gradual.

Seg undo Fernando 
Cunha, presidente do Sin-
dicato dos Professores da 
instituição, a Adufpb, a ca-
tegoria estava com expec-
tativa para que o passapor-
te vacinal fosse aprovado, 
para garantir uma maior 
segurança a todos que cir-
culam pela universidade. 
“A gente sabe que a vacina 
não impede as pessoas de 
transmitirem o vírus, mas 
protege os indivíduos de 
terem casos graves”, afir-
mou.

O professor ainda des-
tacou que a vacinação é 
um pacto coletivo. “Não é 
uma questão só pra mim, 
mas do risco mesmo de um 
estudante ou um profes-
sor vir a contrair a doença, 
porque não tomou a vaci-
na, nós iremos ficar mui-
to tristes caso ele venha a 
ter complicações”, pontuou 
Cunha.

Além disso, Fernando 
lembra que outras medi-
das na UFPB são neces-
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sárias para garantir essa 
biossegurança, e que de-
vem ser aliadas à vacina, 
como a manutenção das 
janelas nas salas de aula 
para manter o ar circulan-
do com elas abertas, álcool 
em gel disponibilizado em 
todos os espaços e centros, 
disponibilizar máscaras, 
entre outras coisas.

Direito à saúde
Do ponto de vista es-

tudantil, Ruan Navarro, 
coordenador do Diretório 
Central dos Estudantes, 
(DCE), afirma que a per-
cepção que a grande maio-
ria dos alunos têm é de que 
o passaporte da vacina é 
uma validação de um di-
reito à saúde que todos nós 
queremos. De acordo com 
ele, os estudantes enten-
dem o peso e o significado 
de grande parte da popu-
lação paraibana ter se vaci-
nado, observando a quan-
tidade mínima de casos 
graves que surgem dian-
te da possível contamina-
ção pelo novo coronavírus 
– demonstrando a eficácia 
da vacina.

Além da obrigatorie-
dade, já aprovada, o DCE 
se mobiliza também para 
que a fiscalização seja fei-
ta, inclusive utilizando a 
própria plataforma da ins-
tituição, o SIGAA, acom-
panhando o controle de 
vacinados.

Em contato com a Rei-
toria da instituição, a re-
portagem de A União não 
obteve respostas até o fe-
chamento desta edição.

Motivos
Ministério Público 

Federal aponta 
prática de danos 
morais coletivos

n  
O fluxo de 
passageiros nas 
Rodoviárias de 
João Pessoa e 
Campina Grande 
começa a se 
intensificar ainda 
mais a partir
de hoje

Comprovante de vacinação passa a ser obrigatório para o retorno presencial das atividades na universidade

UFPB aprova passaporte vacinal
DECISÃO DO CONSUNI

Ação cobra R$ 1 mi de indenização por erro em vacinação
LUCENA NA JUSTIÇA

O erro na aplicação das va-
cinas contra a Covid-19 em 
49 crianças no município de 
Lucena, localizado na Região 
Metropolitana de João Pessoa, 
ocorrida em janeiro deste ano, 
gerou uma ação civil pública 
movida pelo Ministério Públi-
co Federal (MPF) na Paraíba 
por danos morais coletivos. A 
ação foi movida contra a Pre-
feitura de Lucena, o prefeito 
da cidade, Léo Bandeira, e con-
tra uma técnica em enferma-
gem do município. Na acusa-
ção, o MPF aponta que houve 
inobservância de protocolos 
de operacionalização da imu-
nização e cobra o pagamento 
de R$ 1 milhão como indeni-

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

zação. A reportagem do Jornal 
A União tentou contato com 
o prefeito Léo Bandeira (Soli-
dariedade) e com a prefeitura 
do município, mas as ligações 
não foram atendidas. O pro-
blema que ensejou a ação do 
MPF aconteceu entre os dias 
21 de dezembro de 2021 e 7 de 
janeiro de 2022, muito embo-
ra as doses infantis só tenham 
sido enviadas para o municí-
pio em 14 de janeiro deste ano. 
A imunização foi feita com do-
ses destinadas ao público adul-
to, tendo parcela desse público 
infanto-juvenil recebido doses 
com a validade expirada em 
função da temperatura.

De acordo com a ação, 
além do pagamento da inde-
nização, a Prefeitura de Lu-
cena deve apresentar em um 

prazo máximo de cinco dias o 
plano de nova vacinação das 
pessoas que foram imuniza-
das com doses fora da valida-
de, indicando datas previstas 
de início e término, bem como 
planejamento de busca ativa, 
dando-lhe imediato cumpri-
mento e comprovando a sua 
implementação.

As investigações conduzi-
das pelo MPF apontaram que 
há um dano estimado aos co-
fres públicos de R$ 150 mil, 
considerando o valor das va-
cinas “perdidas”, que gira em 
torno dos 12 dólares a unida-
de de imunizante, conforme 
levantamento do Tribunal de 
Contas da União (TCU). Ao 
todo, 49 crianças, residentes 
em dois assentamentos do 
Instituto Nacional de Coloni-

zação e Reforma Agrária (In-
cra), foram imunizadas com 
vacinas vencidas.

Conforme relatório da Se-
cretaria de Estado da Saú-
de (SES), foi constatado que 
ao menos 880 adolescentes 
e adultos em Lucena foram 
imunizados de forma ina-
dequada com doses de Pfizer 

vencidas. Segundo o Minis-
tério Público, um contingen-
te relevante de pessoas pode 
não ter a proteção necessá-
ria, uma vez que todas as va-
cinas dos lotes identificados 
pela SES, aplicadas fora do 
prazo limite de validade por 
temperatura, são considera-
das inválidas.

Os procuradores da repú-
blica que assinam a ação civil 
pública, Janaina Andrade e 
Guilherme Ferraz, pedem no 
processo que a prefeitura con-
voque a população para escla-
recimentos e fortalecimento 
do processo de imunização. 
Para ambos, a gestão muni-
cipal não apresentou esfor-
ços na resolução dos proble-
mas do caso, acrescentando 
ainda que todas as ações para 

atenuar o problema partiram 
da SES. Ainda de acordo com 
a ação, somado ao problema 
da imunização inadequada 
do público infanto-juvenil, há 
registros de irregularidades 
em um relatório de fiscaliza-
ção da própria Procuradoria 
Geral da República (PGR) na 
Paraíba produzido em setem-
bro de 2021. Segundo o do-
cumento, foram constatadas 
falhas no acondicionamen-
to das vacinas recebidas pelo 
município de Lucena.

Antes de ajuizar ação con-
tra o prefeito e a profissional 
de saúde, o MPF tentou fir-
mar termo de ajustamento 
de conduta (TAC) com os de-
mandados, que não aceita-
ram a proposta de acordo do 
Ministério Público.

PERÍODO DE CARNAVAL

Movimento aumenta nas rodoviárias

Apesar de mais um Car-
naval atípico, diante do ce-
nário de pandemia do novo 
coronavírus, o movimento 
esperado nas rodoviárias de 
João Pessoa e Campina Gran-
de é de 20% e 21%, respectiva-
mente, superior à demanda 
do ano passado. Em contra-
partida, os números ainda 
seguem abaixo do Carnaval 
de 2020, antes da crise sani-
tária, com uma redução de 
21% no Terminal Rodoviário 
Severino Camelo, na capital, 
e de 19% no Terminal Rodo-
viário de Passageiros Arge-
miro de Figueiredo, em Cam-
pina Grande.

A mudança entre os ín-
dices reflete a segurança que 
parte da população já sente 
em se deslocar entre os mu-
nicípios paraibanos ou para 
estados vizinhos em razão do 
avanço da vacinação contra 
a Covid-19. A previsão para 
a Rodoviária de João Pessoa 
é de que cerca de 30 mil pas-
sageiros embarquem com 
destinos diversos, sendo os 
principais Campina Gran-
de, Patos, Sousa, Guarabira e 

Cajazeiras, bem como Recife 
(PE) e Fortaleza (CE), de on-
tem até o dia 2 de março.

O número estimado de 
pessoas chegando à capital, 
de acordo com os dados da 
Socicam, é de 28,5 mil, con-
forme a expectativa de de-
sembarques no Terminal Se-
verino Camelo. De acordo 
com Reinaldo Brasil, gerente 
da Socicam Nordeste, a mo-
vimentação começou a se in-
tensificar na tarde de ontem, 
mas o fluxo maior é esperado 
para hoje. “Na Quarta-Feira 
de Cinzas, o fluxo se inverte 
e o número de desembarques 
será intenso”, prevê.

Apesar da demanda às 
vésperas do feriado de Car-
naval, muitas das viagens são 
corriqueiras e se concentram 
mais em relação ao fim de 
semana. Lara, de 16 anos, e 
Edivânia Montimor, 46, es-
tão aproveitando a data para 
visitar a família no interior 
do estado, no município de 
Sobrado, considerando que 
chegaram de mudança recen-
temente em João Pessoa, vin-
das do Rio de Janeiro.

Erenir Alves, de 38 anos, 
ontem no início da tarde le-
vava a filha para a viagem de 

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Estimativa
Número previsto de 
pessoas chegando à 

capital paraibana
é de 28,5 mil

No início da tarde de ontem, a movimentação de passageiros no Terminal Rodoviário de JP já era grande

volta para casa. A jovem Ga-
briela Alves, 18 anos, mora 
em Recife e veio passar um 
tempo com a mãe. A viagem 
é relativamente corriqueira, 
visto que Gabriela faz e re-
faz esse trajeto algumas ve-
zes no mês e no ano, para vi-
sitar a família. Tratando-se 
de viagens corriqueiras, Lu-
ciene Campos não vai ter fe-
riado e, por conta disso, vai 
aproveitar somente hoje e 
amanhã em casa, no municí-
pio de Dona Inês. A cuidado-
ra, de 37 anos, passa a sema-
na em João Pessoa e aos fins 
de semana retorna para sua 
casa, no interior da Paraíba.

Mas não faltam as via-
gens para aproveitar o Car-
naval para quem terá dis-

ponibilidade. Mesmo sem 
bloquinhos e confetes, há 
quem aproveite o período 
para descansar e confrater-
nizar junto a bons amigos e 
pessoas queridas, como é o 
caso de Magna Souza, de 29 
anos. Surgiu, de última hora, 
a oportunidade de viajar para 
Natal, para a casa de alguns 
amigos, e a jovem abraçou no 
mesmo instante. “Estive lá 
mês passado para casar eles e 
agora perguntei o que fariam 
no feriado, e disseram que ha-
veria programação na igreja e 
me convidaram. Vai ser bom 
para aproveitar e me reunir 
com amigos”, afirmou.

Em Campina Grande, o 
fluxo é um pouco menor do 
que na capital, mas ainda há 
expectativa de maior movi-
mentação. Segundo Brasil, 
estão previstos cerca de 15 
mil passageiros para embar-
ques e 14,5 mil desembar-
ques, também entre os dias 
25 de fevereiro (ontem) até 
quarta-feira (2).

Como em João Pessoa, os 
destinos mais procurados 
na Rodoviária de Campina 
Grande são Recife, Fortaleza, 
João Pessoa, Guarabira, Sou-
sa, Patos e Cajazeiras.

Foto: Ortilo Antônio

Ainda falta
Próximo encontro 
do Conselho, em 

data a ser definida, 
irá discutir como o 

passaporte
será cobrado

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com
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Quem vai ficar em João 
Pessoa, durante o período de 
Carnaval, conhece os roteiros 
já consagrados como a Casa 
da Pólvora e o Hotel Globo, 
no Centro Histórico; as belas 
praias; o Parque Zoobotâni-
co Arruda Câmara, mais co-
nhecido como Bica; o Parque 
Solon de Lucena; o Farol do 
Cabo Branco. Mas, além des-
ses pontos turísticos tradicio-
nais e que são pontos obriga-
tórios para os visitantes, há 
dicas para os que estão bus-
cando outras alternativas para 
sair nesses dias. 

Apesar de ser um local 
conhecido, o Jardim Botâni-
co Benjamim Maranhão, que 
fica na Mata do Buraquinho, 
é considerado um dos pon-
tos mais aprazíveis da cida-
de, na opinião do jornalista 
e responsável pelo canal de 
viagens e aventuras ‘Vidar-
retada’, no YouTube, José Viei-
ra Neto. Ele diz que é possível 
fazer um excelente passeio na 
reserva ambiental, com guias 
que levam o visitante a fazer 
um tour pela mata. 

“É uma verdadeira delí-
cia. Tem árvores gigantes, an-
tigas e os guias vão explicando 
tudo. Tem também o caminho 
gótico, uma estradinha en-
trelaçada por bambus. Pare-
ce aquelas catedrais em estilo 
gótico da Europa. Lá no alto, 
os bambus se encontram e se 
entrelaçam”, descreveu. Se-
gundo ele, é uma ótima opção 
para relaxar no feriadão. Para 
Vieira, porém, a maior dica de 
passeio é observar o que há ao 
redor e ter um novo olhar so-
bre as coisas simples.  

Funciona normalmente no 
Carnaval, de terça a sábado, 
das 8h às 16h30, com trilhas 
às 9h e às 14h. Não é necessá-

Bem no coração de João Pessoa, o Jardim Botânico Benjamim Maranhão é uma boa opção para relaxar

Em contato com a paz e a natureza 
Fugindo da Folia

n 

Abre 
normalmente, 
de terça a 
sábado, das 
8h às 16h30, 
com trilhas 
às 9h e às 
14h. Não é 
necessário 
agendar

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

rio agendar. Mais informações 
no número 3218-7880.

       Ateliês
A presidente da Empresa 

Paraibana de Turismo (PB-
Tur), Ruth Avelino, destacou 
que há opções muito interes-
santes e que são desconheci-
das para muitas pessoas.  Um 
dos exemplos são os ateliês de 
artistas plásticos, como o de 
Chico Ferreira, no bairro dos 
Bancários - @br.chicoferrei-
ra - (83) 3235-4897; e Miguel 
dos Santos, em Tambaú - (83) 
3023-5307 - @migueldossan-
tos_. “São atrativos interes-
santes que um ou outro tu-
rista visita, especialmente os 
que gostam de obras de arte”, 
comentou. 

O entardecer, no Parque 
Solon de Lucena, é uma op-
ção que, segundo José Vieira 
Neto, deveria ser roteiro tu-
rístico. Ali circulam os tren-
zinhos para crianças, tem a 
roda-gigante. “Vai anoitecen-
do, as luzes vão se acenden-
do. É um lado bem poético 
em João Pessoa, enquanto a 
população se mira muito na 
orla”, observou. 

A Lagoa, como o local é 
mais conhecido, oferece a 
oportunidade de levar toda 
a família, sentar na grama, 
observar a natureza, o entar-

decer, fazer uma caminhada 
sozinho, com as crianças, de 
mãos dadas, e registrar esses 
momentos com muitas fotos. 

“As pessoas, às vezes, per-
dem um pouco o sentido do 
que podem fazer de forma 
simples e barata. É possível 
fazer turismo sem gastar di-
nheiro. Saio de casa às 16h, 
vou para o Parque Solon de 
Lucena e fico até as 19h. Pego 
o carro, faço um lanche e, 
nesse passeio, não gastei R$ 
30”, observou. 

E, conforme Vieira, uma 
dica importante para quem 

Lagoa: lado bem poético de João Pessoa

O Rabo do Pavão
Localizado na barra-

gem Gramame-Mamuaba, 
o Rabo do Pavão é outra 
dica para visitação indica-
da para quem não vai via-
jar no feriadão. “É onde 
tem o escoamento da água, 
que sai por uma espécie 
de válvula e jorra de for-
ma que fica parecendo um 
rabo de pavão”, contou José 
Vieira Neto. 

No local, que é aberto, 
além da beleza do Rabo 
do Pavão, há ainda a opção 
de tomar banho, curtindo 
a natureza ao redor. Con-
forme o jornalista, o acesso 
é fácil e as pessoas podem 
levar alimentos para fazer 
piquenique.

“Tem algumas horas 
do dia em que o sol reflete 
no jorro da água e, quan-
do isso acontece, cria uma 
dança de cores. É possível 
ver um arco-íris”, relatou. É 
possível andar por cima da 
barragem – na parede dela 
– e observar o Rabo do Pa-

vão de diversas posições. 

Praia da Penha
Na correria do dia a dia, 

as pessoas que moram na 
cidade esquecem de visi-
tar locais que estão muito 
próximos. Um deles, indi-
cado por José Vieira Neto, 
é o povoado na Praia da 
Penha, onde fica a Vila de 
Pescadores. 

“Não tem nada melhor 
do que, no final da tarde, 
ir até a Praia da Penha, fa-
zer uma caminhada, subir 
e descer as escadas e ob-
servar o cenário de sim-
plicidade”, relatou. Ou-
tro momento que chama 
a atenção é acompanhar 
as pescarias, ver os pesca-
dores puxando as embar-
cações, tirando o peixe e 
o camarão. “Vez por ou-
tra vou por lá, tomo uma 
água de coco, fico obser-
vando aquela vida tran-
quila. É um passeio relax e 
as pessoas não dão valor”, 
constatou. 

Outras opções para visitação

n 

Tem também 
o caminho 
gótico, uma 
estradinha 
entrelaçada 
por bambus. 
Parece 
aquelas 
catedrais da 
Europa

Dica
“Procurar ter um 

olhar de admiração, 
vendo a beleza do 

todo e dos detalhes”

vai conhecer um lugar é pro-
curar ter um olhar de admi-
ração, vendo a beleza do todo 

e dos detalhes. O Parque So-
lon de Lucena, centro nervo-
so da cidade, se transforma 
num ambiente de paz ao en-
tardecer. 

O jornalista também cos-
tuma visitar o Largo de São 
Frei Pedro Gonçalves, no 
Centro Histórico, senta na 
escadaria da igreja e obser-
va atentamente o minicasa-
rio. “Me traz muita paz e fico 
imaginando como as pessoas 
chegavam ali nas décadas de 
1920, 1930, como elas se sen-
tiam, como era a vida ali”, 
completou. 

É um dos pontos mais aprazíveis da cidade, na opinião de José Vieira Neto (Detalhe), responsável pelo canal ‘Vidarretada’, no YouTube

Foto: Roberto Guedes/Arquivo
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A Lagoa, 
como o 
local é mais 
conhecido, 
oferece a 
oportunidade 
de levar toda 
a família e 
observar o   
entardecer

O entardecer, no Parque Solon de Lucena, é uma opção que, segundo José Vieira, deveria ser roteiro turístico
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Para Vieira,  
a maior dica 
de passeio 
é observar 
o que há ao 
redor e ter 
um novo 
olhar sobre 
as coisas 
simples

Foto: Rafael Passos/PMJP

“Lá no alto, os 
bambus se 
encontram e se 
entrelaçam 

José Vieira Neto
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A polícia está investigan-
do a possível participação de 
dois homens que estão cus-
todiados no Complexo Hos-
pitalar Tarcísio de Miranda 
Burity (Trauminha de Man-
gabeira)  na troca de tiros com 
o sargento Wildes Feliciano 
da Cunha, de 54 anos, que 
provocou a morte do militar. 
Atualmente, a vítima presta-
va serviço no Batalhão da Po-
lícia Ambiental.

Consta de informações co-
lhidas pela polícia no local do 
crime que no início da noite 
de quinta-feira (24) dois filhos 
do sargento Wildes saíram de 
casa, numa moto e o militar 
ficou monitorando de sua re-
sidência, numa granja na co-
munidade Mituaçu, na divi-
sa entre João Pessoa e Conde.

Em dado momento o mi-
litar notou que a moto estava 
parada em um local suspei-
to e ele resolveu sair para sa-
ber o que estava acontecendo. 
No local ele foi surpreendi-
do com um grupo de apro-
ximadamente cinco pessoas 
que passaram a atirar con-
tra ele. Mesmo ferido, Wil-

des reagiu e baleou dois sus-
peitos. Em seguida o militar 
morreu dentro do seu carro 
e seus dois filhos assistiram 
toda a cena.

As informações são de 
que há cerca de trinta dias o 
sargento teria sido vítima de 
uma tentativa de assalto, no 
mesmo local onde foi mor-
to. Na noite de anteontem 
ele teria sido reconhecido 
pelos assaltantes. A polícia 
está aguardando a recupe-
ração dos suspeitos para in-
terrogá-los e tentar desven-
dar o crime.

O arrombamento de uma 
loja na orla de João Pessoa foi 
desvendado por agentes da 
Delegacia de Crimes Contra 
o Patrimônio da capital com 
a prisão, no final da tarde de 
quinta-feira (24) de três sus-
peitos nos bairros de Tam-
baú e Altiplano que, segun-
do a polícia são responsáveis 
por diversos arrombamen-
tos e assaltos.

Segundo o delegado 
João Paulo Amazonas, ti-
tular da DCCPAT, dois fo-
ram presos em flagrante no 
bairro de Tambaú e indi-
caram a localização do re-
ceptador de objetos, numa 
comunidade no bairro do 
Altiplano. Imagens de câ-
mera de segurança foram 

importantes na identifica-
ção dos suspeitos que dei-
xam o local, com os objetos 
furtados em um táxi.

“Diversos objetos fur-
tados e roubados foram 
apreendidos, além de um 
simulacro de arma de fogo 
encontrado com os presos, 

usado para os assaltos na 
orla e no Altiplano. Com a 
prisão desses indivíduos, 
novos comparsas poderão 
ser identificados e respon-
sabilizados a qualquer mo-
mento. Mais uma ação inci-
siva da DCCPAT no combate 
aos crimes patrimoniais”, 

destacou o delegado.
O delegado informou que 

a população pode colaborar 
com a Polícia Civil fazendo 
qualquer tipo de denúncia 
através do número 197 (Dis-
que-Denúncia). A ligação é 
gratuita e anônima, sendo 
garantido sigilo absoluto.

Pela segunda vez, em 
menos de 72 horas poli-
ciais da Delegacia de Re-
pressão a Entorpecente de 
Campina Grande apreen-
deram droga que deve-
ria ser consumida duran-
te os festejos de Carnaval 
naquela cidade do Agres-
te paraibano. Um homem 
que não teve a identidade 
revelada foram apreendi-

dos 35 quilos de entorpe-
cente. A prisão e apreen-
são aconteceram numa 
residência no bairro Três 
Irmãs. No local os poli-
ciais da DRE/CG encontra-
ram 35 tabletes de maco-
nha, que, ao todo, pesavam 
mais de 35 kg. Essas dro-
gas seriam distribuídas 
dentro da cidade de Cam-
pina Grande e em outras 

cidades da Paraíba duran-
te o período de Carnaval.

O delegado Jorge Luiz 
informou que equipes da 
delegacia continuam dili-
genciando na Região Me-
tropolitana de Campina 
Grande com o objetivo de 
localizar pontos de venda 
de drogas para evitar que 
sejam negociadas durante 
o período carnavalesco. O 

preso e as drogas apreen-
didos foram levados para a 
Central de Flagrantes, em 
Campina Grande.

No início da semana 
policiais da DRE de Cam-
pina Grande apreenderam 
maconha, cocaína, crack, 
ecstasy, LSD, ‘loló’ e lan-
ça-perfume. Mais de 50 
munições também foram 
apreendidas na operação. 

Uma mulher de 56 anos 
investigada por um homi-
cídio cometido no dia 8 de 
fevereiro de 2020, na cida-
de de Santa Cruz (PB), foi 
presa nessa quinta-feira (24) 
por agentes do Grupo Táti-
co Especial (GTE) da Polícia 
Civil da Paraíba, com sede 
em Sousa. A ação dos poli-
ciais paraibanos contou com 
apoio de agentes civis de Ale-
xandria (RN) e da Polícia Pe-
nal paraibana. A investiga-
da é natural de Bom Sucesso 
(PB), mas estava morando no 
Rio Grande do Norte.

De acordo com a delegada 
seccional Alba Tânia, o GTE 

obteve informações de que a 
foragida estava na cidade de 
Alexandria e foi até o local 
indicado cumprir o manda-
do de prisão, que foi expedi-
do pela Comarca de Sousa. 

A mulher, que não teve a 
identidade revelada, é sus-
peita de participação no as-
sassinato de um homem 
identificado por Marcos 
Aurélio Lopes de Sousa, foi 
morto com dois tiros na ca-
beça. O homem morto era 
agricultor e morava na ci-
dade de São Francisco, vi-
zinha à Santa Cruz. A víti-
ma já respondia processo 
por roubo.

A Polícia Militar, em tem-
po recorde conseguiu pren-
der suspeitos de terem parti-
cipado de um assalto ocorrido 
numa loja de celulares, locali-
zada no interior do Babilônia 
Center, na Rua Irineu Jofily, 
centro de Campina Grande. 

Com o grupo, os policiais 
da Rotam do 10º BPM apreen-
deram na noite de quinta-fei-
ra (24), oito aparelhos celula-
res, um revólver calibre 38, 
diversos pinos com cocaína, 
duas balanças de precisão, 
quatro munições do mesmo 
calibre, uma caixa de som, 
e ainda outros pinos vazios.

A ação dos policiais acon-
teceu quando na abordagem 
a um veículo de aplicativo em 
atitude suspeita na Zona Les-

te da cidade, com dois sus-
peitos em seu interior. Numa 
revista foram encontrados 
inicialmente três aparelhos 
celular iPhone. 

Em ato contínuo os po-
liciais foram até o bairro da 
Glória, onde foram detidos 
os outros três suspeitos em 
uma residência. Na casa fo-
ram encontrados mais cinco 
aparelhos celulares, a arma, 
os pinos de cocaína e outros 
materiais. O assalto a loja de 
celulares ocorreu na quarta-
feira (23) praticado por uma 
dupla que na fuga efetuou 
disparos de arma de fogo na 
vidraça de uma das lojas. Os 
presos e o material recupe-
rado foram conduzidos para 
Central de Polícia Civil.

Uma ação conjunta envol-
vendo as Polícias Civil, Mili-
tar e o Corpo de Bombeiros 
da Paraíba resultou na prisão 
de quatro pessoas e um ado-
lescente apreendido, nas cida-
des de Brejo do Cruz e Belém 
do Brejo do Cruz, no Sertão 
do estado, região de Catolé 
do Rocha.

A operação cumpriu dez 
mandados de busca e apreen-
são nos locais indicados pela 
Polícia Civil, após investiga-
ções coordenadas pela 18ª De-
legacia Seccional, com sede 
em Catolé do Rocha.

Durante as diligências, os 
policiais apreenderam duas 
espingardas, dois revólveres 

e várias munições. Porções 
de maconha, cocaína e uma 
quantia em dinheiro também 
foram apreendidas.

A ação policial visa com-
bater o tráfico de drogas na 
região e eventuais homicí-
dios que possam acontecer 
em decorrência dessa ativi-
dade criminosa. O trabalho 
contou com o apoio de equi-
pes policiais de Catolé do Ro-
cha, Patos, Sousa, Cajazeiras 
e Itaporanga.

As pessoas presas serão 
submetidas a audiência de 
custódia. O material apreen-
dido será analisado pelo Ins-
tituto de Polícia Científica e 
encaminhado à Justiça.

Wildes era lotado no Batalhão Ambiental e, na noite do crime, foi supreendido pelo grupo, que montou emboscada

Sargento é morto na frente dos filhos
a queima roupa

Sargento Wildes foi morto por um grupo de assaltantes

A funcionária da TV Ci-
dade, identificada por Maria 
Lúcia Vieira, 64 anos, mor-
reu no final da manhã de on-
tem em um acidente ocorri-
do na Via Expressa Padre 
Zé, no sentido bairro/cen-
tro. Testemunhas contaram 
para a polícia que a mulher 
pilotava uma moto quando 
perdeu o controle do veícu-
lo, caiu e foi atropelada por 
um carro em frente a Univer-

sidade Federal da Paraíba. O 
condutor do veículo atrope-
lador, que aniversariava on-
tem, permaneceu no local.

Ana Lúcia se dirigia para 
o trabalho, mas como era 
cedo, pois o seu horário de 
trabalho era às 14h familia-
res acreditam que ela iria 
tratar de algum problema 
em outro local. O corpo dela 
foi levado para o Numol, no 
bairro do Cristo Redentor.

No Agreste
Outro acidente com mor-

te, envolvendo motos ocor-
reu na região de Campina 
Grande. A vítima foi identi-
ficada por Jeane Ferreira da 
Silva, 18 anos, morreu em 
um acidente em uma moto 
que trafegava com quatro 
ocupantes na zona rural de 
Campina Grande. 

A jovem residia na co-
munidade Porteira da Pe-

dra, zona rural de Campi-
na Grande e fazia parte de 
um grupo de quatro pessoas 
que ocupava duas motos fa-
zendo manobras perigosas 
nas proximidades do con-
domínio Campos do Conde, 
quando uma delas perdeu o 
controle causando a queda 
de Jeane. Com o impacto, a 
jovem morreu após bater a 
cabeça no asfalto. O corpo 
dela foi para o Numol-CG.

motocicletas

Mulheres morrem em acidentes

foragida

Suspeita de homicídio 
é localizada no RN

recorde

PM recupera celulares de 
loja em Campina Grande

prisões

Polícia cumpre mandados 
de prisão no Sertão da PB

n 

Sargento 
Wildes havia 
prendido o 
mesmo grupo 
suspeito de 
matá-lo na 
noite dessa 
quinta-feira, 
em João 
Pessoa

rapidez

Trio é flagrado com produtos roubados

Os produtos foram recuperados após a polícia analisar imagens do momento da fuga

Drogas destinadas ao Carnaval são apreendidas em CG
tráfico

Delegado informou que a droga seria distribuída no Carnaval 

Foto: Rede social

Foto: Ascom/PCPB Foto: Reprodução 

Foto: Ascom/PCPB
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Polícia Rodoviária Federal reforçará o policiamento nas rodovias federais do estado até a próxima terça-feira

PRF dá início à Operação Carnaval 
A Polícia Rodoviária Fe-

deral (PRF) iniciou, ontem, a 
Operação Carnaval 2022. In-
dependentemente da manu-
tenção do calendário de fes-
tas e feriados nos estados e 
municípios, o policiamento 
ostensivo será reforçado nas 
rodovias federais de toda a 
Paraíba até dia 2 de março, 
com o objetivo de garantir 
a segurança viária e fluidez 
no trânsito. 

As fiscalizações serão 
intensificadas por meio de 
rondas ostensivas e coman-
dos posicionados nos locais 
estratégicos de maior fluxo 
de veículos e alta incidên-
cia de infrações e acidentes 
de trânsito, tendo como foco 
o combate à embriaguez ao 
volante.  As ações serão rea-
lizadas de forma integrada 
com os demais órgãos que 
compõem o Sistema Nacio-
nal de Trânsito e também te-
rão o objetivo de orientar os 
motoristas sobre a importân-
cia de observar as normas de 
trânsito para a sua seguran-
ça e dos demais usuários das 
rodovias.

O combate à criminali-
dade também será reforça-
do através das abordagens 
aos veículos que transitam 
nas rodovias paraibanas, vi-
sando o enfrentamento às 
fraudes veiculares, tráfico 
de drogas e armas, entre ou-
tros. Eventuais denuncias 
podem ser feitas pelo núme-
ro de emergência 191.

Viagem segura
Algumas condutas de-

Rondas ostensivas

vem ser adotadas para ga-
rantir uma viagem segura 
aos motoristas e passageiros. 
A PRF recomenda as seguin-
tes medidas antes e durante 
os deslocamentos:

- Realize um planejamen-
to da viagem identificando 
previamente os locais para 
abastecimento, alimentação 
e descanso no trajeto. Lem-
bre-se: o motorista deve estar 
em plenas condições físicas 
e psicológicas para conduzir 
o veículo e isso inclui estar 
descansado e atento;

- Faça uma revisão no veí-
culo antes de iniciar a via-
gem. Verifique as condições 
e existência dos itens de se-
gurança obrigatórios, tais 
como: pneus (incluindo es-
tepe), palhetas dos limpa-
dores de para-brisas, itens 
de iluminação e sinalização 
(Triângulo de sinalização, fa-
róis, luzes de freio, luzes ré, 
dentre outros);

- Se fizer ingestão de be-

bida alcoólica não dirija, essa 
combinação pode custar sua 
vida e de outras pessoas;

- Ao entrar no veículo co-
loque o cinto de segurança 
e certifique-se que todos os 
ocupantes do veículo estejam 
fazendo o uso do mesmo an-
tes de iniciar o deslocamento. 
Essa dica se aplica também 
para aquelas pessoas que irão 
viajar usando ônibus interes-
tadual de passageiros. 

- Mantenha os faróis liga-
dos em pista simples, assim 

seu veículo ficará mais visí-
vel para os demais conduto-
res e pedestres;

- Em caso de emergência 
ou apoio da PRF, ligue para 
o telefone 191.

Restrições
Considerando o aumento 

significativo do fluxo de veí-
culos de passageiros durante 
o período de carnaval, com a 
finalidade de prevenir aciden-
tes e garantir o fluxo adequa-
do das vias, serão realizadas 

restrições à circulação de veí-
culos especiais nos trechos ro-
doviários de pista simples que 
seguirá conforme os dias e ho-
rários a seguir:

26/02/2022 (sábado) – 
06:00 às 12:00

01/03/2022 (terça-feira) – 
16:00 às 22:00

02/03/2022 (quarta-feira) 
– 06:00 às 12:00

A restrição se aplica ao 
trânsito de Veículos ou Com-
binações de Veículos, passí-
veis ou não de Autorização 

Especial de Trânsito (AET) ou 
Autorização Específica (AE), 
cujo peso ou dimensão exce-
da qualquer um dos seguin-
tes limites regulamentares:

- Largura máxima: 2,60 
metros;

- Altura máxima: 4,40 me-
tros;

- Comprimento total de 
19,80 metros;

- Peso Bruto Total Com-
binado (PBTC) para veículos 
ou combinações de veículos: 
57 toneladas.

Foto: Ascom/PRF-PB
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As ações 
serão 
realizadas 
de forma 
integrada 
com os 
demais 
órgãos que 
compõem o 
SNT 

Sine-PB oferta mais de 300 vagas 
de emprego em seis municípios

opoRtunidades

O Sistema Nacional de 
Emprego na Paraíba (Sine-PB) 
disponibiliza, a partir da pró-
xima segunda-feira (28), 301 
vagas de emprego em seis 
municípios paraibanos: João 
Pessoa, Santa Rita, São Bento, 
Campina Grande, Bayeux e 
Guarabira. Com a suspensão 
do ponto facultativo no perío-
do do Carnaval, todos os pos-
tos Sine-PB funcionarão nos 
dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de 
março de 2022.

Quem procura emprego 
no município de João Pessoa 
poderá se candidatar a uma 
das 100 vagas disponíveis no 
posto local. Dentre elas, 20 
vagas são para o cargo de pe-
dreiro, oito para vendedor de 
serviços e cinco para corretor 
de imóveis.

Em Campina Grande, es-
tão sendo ofertadas 97 vagas, 
das quais oito são para auxi-
liar administrativo, cinco para 

O combate à criminalidade também será reforçado através das abordagens aos veículos que transitam nas rodovias paraibanas

Aberto 
Todos os postos do 
Sine irão funcionar 
durante o período 

carnavalesco

Cumim e cinco para vende-
dor porta a porta.  Já em Santa 
Rita, das 91 vagas disponíveis, 
15 vagas são para o cargo de 
auxiliar de escritório, 15 para 
o cargo de mecânico de manu-
tenção de máquina agrícola e 
14 para auxiliar de produção. 
As demais oportunidades se-
guem disponíveis nos muni-
cípios de Bayeux (4), Guarabi-
ra (8) e São Bento (1).

Atualmente, o Sine-PB 
possui 15 postos de atendi-
mento funcionando em di-

versas regiões do estado. As 
unidades estão localizadas 
nos municípios de João Pes-
soa, Campina Grande, Caja-
zeiras, Mamanguape, Mon-
teiro, Pombal, Sapé, Bayeux, 
Conde, Guarabira, Itaporan-
ga, São Bento, Santa Rita, 
Cabedelo e Patos.

 Em João Pessoa, o aten-
dimento no posto, localiza-
do na Rua Duque de Caxias, 
ocorre de segunda a sexta-
feira, das 8h30 às 16h30, por 
ordem de chegada.

São distribuídas 150 fi-
chas para consulta de em-
prego e 50 para seguro de-
semprego. Os atendimentos 
nos postos Sine das Casas da 
Cidadania seguem o horário 
de funcionamento dessas 
unidades. O Sine-PB realiza 
o trabalho de recrutamento 
de pessoal para empresas 
instaladas ou que irão se ins-
talar no estado.

Quem 
procura 
emprego no
município 
de João 
Pessoa 
poderá se 
candidatar 
a uma das 
100 vagas 
disponíveis 
no posto 
local

Foto: Reprodução
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Além de atuar 
nas áreas da 

música, teatro, 
audiovisual e 
artes visuais, 
Pedro Osmar 
prepara para 
lançar neste 

ano três livros 

Multiartista (ao 
lado e abaixo) 
em cenas do 
documentário 
‘Pedro Osmar, 
prá liberdade que 
se conquista’, 
longa-metragem 
definido como 
“um manifesto 
poético-político-
musical” sobre o 
paraibano

“É uma iniciativa muito im-
portante, que vai me colocar no 
espaço reservado aos demais ar-
tistas que contribuíram para a 
história da cultura paraibana”, 
confessou o compositor, cantor, 
músico, poeta, educador e de-
senhista Pedro Osmar, referin-
do-se ao ato do governador do 
Estado, João Azevêdo, publica-
do na edição do Diário Oficial de 
ontem, que reconhece a obra do 
multiartista como Patrimônio 
Cultural Imaterial da Paraíba. 
A iniciativa se baseia na Lei nú-
mero 12.228, de 24 de fevereiro 
de 2022, de autoria da deputada 
estadual Estela Bezerra.

Pedro Osmar disse que ficou 
surpreso com a iniciativa. “Es-
tou contente com os abraços e os 
apertos de mão que as pessoas 
me dão. É, também, uma forma 
de valorização do artista, que es-
timula a prosseguir produzindo 
na carreira”, afirmou ele. De acor-
do com a lei, é considerado como 
Patrimônio Cultural “os bens de 
natureza material e imaterial, to-
mados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referên-
cia à identidade, à ação, à memó-
ria dos diferentes grupos forma-
dores da sociedade brasileira, em 
conformidade com o artigo 216 da 
Constituição Federal”.

Natural da cidade de João Pes-
soa, Osmar lembrou que o gosto 
pelo desenho surgiu ainda quan-
do criança, no bairro de Jagua-
ribe, onde morava com a famí-
lia. “Eram garatujas, como as de 
animais. Continuo a desenhar e 
a fazer pinturas, com temas ge-
ralmente abstratos, mas é uma 
brincadeira, pois não me consi-
dero artista plástico”, admitiu ele, 
acrescentando que planeja reali-
zar um projeto de livro com de-
senhos em bico de pena, com a 
perspectiva de publicar, se for 
possível, até o final deste ano. 
Quanto às pinturas, ele informou 
que estão com familiares na cida-
de de Santo André, no estado de 
São Paulo, onde já residiu.

Na área da música, Pedro Os-
mar também lembrou que o inte-
resse surgiu no ambiente familiar, 
pois seus pai e tio tocavam bando-
lim pelas noites da capital parai-
bana. Foi na infância que teve os 
primeiros contatos com o folclore 

e a cultura nordestina, o que con-
tribuiu para enveredar pela car-
reira musical. “Comecei em 1970, 
quando participei do quarto Festi-
val de Música da Paraíba, organi-
zado por Expedito Pedro Gomes 
no Teatro Santa Roza, em João Pes-
soa, quando apresentei os sam-
bas de minha autoria ‘Brasil con-
te comigo’ e ‘Alô, alô, juventude’, 
que compus em parceria com José 
Carlos de Sousa e Tecla Maria de 
Santana, respectivamente”, relem-
brou o artista, tendo estimado que 
lançou cerca de oito álbuns auto-
rais. “São discos experimentais, 
que discutem a estética, o que eu 
gosto”, resumiu ele.

Em 1974, ainda em plena dita-
dura militar, o multiartista fun-
dou, juntamente com seu irmão, 
Paulo Ró, o grupo Jaguaribe Car-
ne, que mesclava elementos de 
guerrilha cultural, experimenta-
ções musicais e cultura popular, 
a exemplo de ciranda e cabocli-
nho, e realizava apresentações nas 
ruas, escolas e teatros com can-
ções de protesto. “Tudo isso foi 
criado com o objetivo de educar, 
pois a educação é a base, o funda-
mento para um trabalho de cons-
cientização através da atuação 

com sindicatos e partidos de es-
querda”, comentou Pedro Osmar, 
cujas músicas já foram gravadas 
por nomes como Chico César, Zé 
Ramalho, Lenine, Elba Ramalho 
e Zeca Baleiro.

Na área do audiovisual, o can-
tor e compositor foi tema da cine-
biografia Pedro Osmar, prá liberda-
de que se conquista, dirigida pelos 
cineastas paulistas Eduardo Con-
sonni e Rodrigo Marques e lança-
da em 2016. O documentário en-
foca a obra do multiartista, com 
suas diferentes facetas de músi-
co, mas também artista plástico e 
performer, poeta, militante, edu-
cador, cineasta, além do seu dia a 
dia como cidadão.

Ele também lembrou de ou-
tra produção, o filme Jaguaribe 
Carne: alimento da guerrilha cultu-
ral, de 2007, dirigido por Marce-
lo Garcia e Fábia Fuzeti, que re-
lata o trabalho desenvolvido pelo 
grupo Jaguaribe Carne nas áreas 
de guerrilha cultural, no intuito 
de promover a democratização, 
socialização, popularização e a 
descentralização do conhecimen-
to em arte, política, educação e ci-
dadania. “O cinema é uma paixão. 
Gosto muito de ver cinema e uma 

vez comprei uma câmera e saí fil-
mando tudo que se movimenta-
va”, apontou ele. Já em outro seg-
mento, o da dramaturgia, é autor 
de textos como as peças Quem é pa-
lhaço aqui? e Fogo Prestes.

Na literatura, Pedro possui 
três livros inéditos, que preten-
de publicar quando for possível. 
Musicália - Aspectos da evolução da 
música na Paraíba trata da evolu-
ção histórica da música no estado 
a partir dos indígenas. Diálogos de 
Música vai reunir mais de 30 en-
trevistas com nomes como Zé Ra-
malho, Adeildo Vieira e Escuri-
nho. “Estou organizando, com 
trabalho feito na UFPB, um livro 
sobre o Musiclube”, revelou o mul-
tiartista, que atualmente coorde-
na o Centro de Documentação 
e Pesquisa Musical José Siquei-
ra (CDPM) da Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc), que 
possui acervo diversificado de fo-
tografias e negativos de eventos 
promovidos pela entidade e ou-
tras instituições, além de manter 
uma hemeroteca, partituras clás-
sicas de autores brasileiros e es-
trangeiros, livros da história mu-
sical do Brasil, latino-americana e 
europeia, LPs, CDs e DVDs.

Guilherme Cabral 

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Obra do multiartista cofundador do Jaguaribe Carne é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da PB

Patrimônio da guerrilha cultural
Pedro osmar
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Mostra fará uma homenagem à artista visual Analice Uchoa

Coletiva

virtual

Sesc-PB inscreve artistas 
para mostra de arte naïf

Festival traz os ritmos 
do forró, samba e rock

O Sesc está com inscrições abertas, através de 
edital de seleção, para a Mostra Atual Paraiba-
na de Arte Naïf, novo projeto da instituição que 
busca valorizar a produção e os artistas da cena 
no estado. A mostra tem como eixo curatorial o 
tema “Festejos populares do Litoral ao Sertão pa-
raibano”, com o intuito de homenagear a artista 
Analice Uchoa.

Além da seleção para uma exposição coletiva 
realizada em João Pessoa, a entidade irá conceder 
seis prêmios Aquisição, no valor de R$ 4 mil para 
cada um dos contemplados. As inscrições são gra-
tuitas e ocorrem até o dia 31 de março. O edital, 
o link para inscrição e demais informações estão 
disponíveis no site oficial do Sesc-PB (www.ses-
cpb.com.br). 

As obras inscritas serão avaliadas seguindo 
os critérios de relevância artística; adequação da 
proposta à temática; currículo do artista e docu-
mentação; e adequação da proposta artística ao 
ambiente expositivo. As propostas serão avalia-
das por uma comissão técnica e o resultado será 
divulgado no dia 11 de abril. 

A arte naïf é reconhecida como Patrimônio 
Cultural da Paraíba, tendo Guarabira como a ca-
pital cultural do estilo, uma vez que a cidade é 
berço de alguns dos principais nomes dessa arte 
popular no Brasil, como Clóvis Junior, Adriano 
Dias e Marby Silva. O naïf se caracteriza pela au-
sência de técnicas usuais das artes visuais, como 
o uso de perspectiva tradicional, formas conven-
cionais de composição e de utilização das cores, 
e pela visão ingênua do mundo. Com cores vivas 
e alegres, fora dos padrões das artes clássicas, a 
simplificação dos elementos decorativos, o gosto 
pela descrição minuciosa, o retrato de festas e ele-
mentos folclóricos, a visão idealizada da nature-
za e a presença de elementos do imaginário po-
pular são alguns dos traços característicos dessa 
modalidade artística.

A artista Analice Uchoa, homenageada da 
Mostra Atual Paraibana de Arte Naif, é natural 
de Campina Grande e trabalha com artes visuais 
desde a década de 1980, quando utilizava o arte-
sanato como linguagem. Na década de 1990, co-
meçou o trabalho com telas utilizando o naïf como 
expressão artística, e desde então já expôs em di-
versos lugares do Brasil e do exterior.

Atualmente, Uchoa está em cartaz em uma co-
letiva ao lado das artistas Letícia Lucena e Patrícia 
Lucena: Pandemia, Carnaval e Utopia está no Celeiro 
Espaço Criativo, na capital paraibana, até o dia 10 
de abril, com entrada gratuita, mas respeitando to-
dos os procedimentos de biossegurança.

Amanhã, a partir das 14h, será transmitida via 
YouTube a primeira edição do Festival Carcará, um 
evento que reúne artistas da música de Santa Rita, 
na Grande João Pessoa para dar visibilidade ao ce-
nário local nos tempos pandêmicos.

As apresentações serão sedeadas no palco do 
Teatro Santa Roza, na capital paraibana. O festival 
conta com o apoio da Lei Aldir Blanc e do Governo 
do Estado, através da Secretaria de Cultura (Secult
-PB). A realização é da Produtora Maré.

Os shows serão de três artistas de gêneros dife-
rentes para contemplar um maior leque do público 
espectador: forró, samba e rock’n’roll. Vão se apre-
sentar os cantores Pedro Nascimento e Bell Santa-
na, além da banda Muriata.

Para acompanhar as apresentações, basta pro-
curar no YouTube pelo canal “Carcará Festival”.

Da Redação

Foto: Divulgação

O Bloco dos Mascarados
A folhinha pendurada na 

parede indica que o Carnaval 
deste ano vai ser nos dias 27, 
28 de fevereiro e 1º de março, 
respectivamente domingo, se-
gunda e terça-feira. Num pas-
sado não muito longe, era um 
período de festas, de alegria, 
de desfile de blocos e escolas 
de samba, produzidos em todo 
o Brasil e exportados, via TV, 
para o mundo. 

E neste 2022, haverá Carna-
val? E como será este Carnaval, 
se houver? O governo saiu na 
frente e já cancelou os dias de 
ponto facultativo – aqueles em 
que a presença dos funcionários 
é facultada e ninguém aparecia 
nas repartições. Com isso, o po-
der público admitiu que obri-
gando os servidores frequen-
tarem os locais de trabalho, 
evitaria a formação de alguns 
blocos de frevo e/ou escolas de 
samba, que sempre reuniam os 
empedernidos de plantão que 
não se sujeitam às leis e se man-
tém incólumes, indiferentes aos 
problemas da Covid-19. E a eles, 
certamente, se juntariam os ne-
gacionistas, os não vacinados 
e outros que ainda acham que 
a pandemia não passa de uma 
“gripezinha”.

Mas, com o aumento de ca-
sos de infeccionados e de mor-
tes, houve por bem o governo 
adotar essas medidas. Se vai 
dar certo, embora tenha mi-
nhas dúvidas, vai fazer com que 
os chamados viciados em tra-
balho, haverão de dar as caras 
na segunda, terça e quarta-fei-
ra e, provavelmente encontra-

rão muita gente meio chateada 
além dos porteiros, os seguran-
ças e os faxineiros.

Agora, com relação ao Car-
naval propriamente dito, de 
uma coisa tenho absoluta certe-
za: pela primeira vez, na histó-
ria do denominado tríduo mo-
mesco, vão proliferar os blocos 
dos mascarados, isto é, foliões 
fantasiados dos pés às cabe-
ças, a ostentar máscaras cada 
dia mais criativas – saudando 
o clube do coração, a Amazô-
nia, os indígenas (será que es-
tes vão desfilar?), mandando 
Bolsonaro para um lugar qual-
quer fora do Brasil e até, é pos-
sível, já com o nome do seu can-
didato a deputado.

E, amigos leitores, o bloco 
de mascarados não deverá fi-
gurar no index das proibições. 
Até porque, hoje em dia, um 

artefato do vestuário mais re-
comendado e mais utilizado, 
é, sem dúvida, a indispensá-
vel máscara!

E, para obedecer, rigida-
mente, todo o protocolo sani-
tário, os participantes do bloco 
dos mascarados, conduzirão 
tubos de álcool em gel (a subs-
tituir as antigas lanças perfu-
me) e seguirão afastados um 
metro e meio um do outro. 

A orquestra, com poucos 
componentes, será concedido 
o direito de tirar a máscara, 
quando o músico for flautista, 
saxofonista ou trombonista. 
Os percussionistas, aí incluí-
do o pandeirista – estes como 
só usam as mãos, estarão devi-
damente mascarados.

Pois é, que vai haver Car-
naval, ninguém duvide. Até 
porque é uma das poucas fes-
tas genuinamente brasileiras. 
Mas, será um Carnaval intei-
ramente diferente.

Aqui, em João Pessoa, não 
tivemos a Quarta-feira de 
Fogo, com o desfile das Muri-
çocas do Miramar que arras-
tam multidões do Jardim Mi-
ramar até a Praia de Tambaú, 
onde na dispersão dançavam e 
cantavam milhares de foliões. 
O Bloco do Cafuçú também 
não apareceu e até o sempre 
aguardado Bloco das Virgens, 
em que homens travestidos de 
mulheres faziam a alegria da 
cidade, se recolheu e prome-
teu aparecer sem 2023 – isso 
se o coronavírus for embora 
de vez. Dos tradicionais bailes 
do Esporte Clube Cabo Bran-

co – que já andavam em bai-
xa – ninguém sequer se lem-
brou deles.

Como tudo, na vida do 
mundo, está sendo adiado 
para o ano que vem, façamos 
fé que a pandemia vai acabar, 
que a Covid-19 será um pas-
sado para não ser lembrado e 
com esperança – que é a última 
que morre – rezemos aos céus 
para que 2023 nos traga um 
novo presidente e proporcio-
ne bastante alegria num Car-
naval de verdade. 

Quanto ao Carnaval de 
2022, quem tiver um resto de 
juízo e não for servidor públi-
co estadual, se deixe ficar em 
casa, sem aglomerações, sem 
grandes abraços ou beijos pro-
longados. No máximo, uma 
boa dose de uísque, um salga-
dinho especial e na caixa de 
som, os acordes dos carnavais 
de outrora, de preferência, de 
frevos da sempre bem recorda-
da Orquestra Tabajara de Seve-
rino Araújo.

E, ver, pela televisão, o Blo-
co dos Mascarados – este sim, 
cumprindo todas as normas e 
exigências sanitárias que este 
tempo de pandemia exige.

E se vai haver Carnaval pra 
valer, mesmo com todas essas 
restrições, vai haver sim. Com 
certeza. Mesmo se estiver de-
baixo d’água, o Rio de Janei-
ro vai mostrar ao mundo que 
esta festa nunca vai acabar, ou 
seja vai enfrentar e, quem sabe, 
vencer a pandemia! 

É só ligar a televisão e pa-
gar pra ver...

Rita Medêro, cantadeira
Rita Medeiros é um tipo popular 

celebrizada pelos cantadores do Ma-
ranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte e Paraíba. Nos sertões desses 
estados existem abundantes informa-
ções sobre essa extraordinária mulher 
cantadeira. Rita Medeiros provavel-
mente deve ter nascido no Rio Grande 
do Norte, era alcoolista, pornográfica, 
era sempre convidada para reuniões 
onde o principal era a diversão. Ti-
nha um ritmo especial, muito aligei-
rado ou agalopado e formava sempre 
estrofes de mais de 10 versos. De Rita 
Medeiros, a tradição oral só conserva 
a lembrança do viver boêmio e a toa-
da musical de seu cantar.

Versos por ela compostos hoje 
ninguém os repete. Ela vive na lem-
brança dos cantadores atuais, em ar-
tigo publicado por Almeida Rodri-
gues, na revista Ilustrada Brasileira, de 
1926, afirma que o povo a chamava 
de Rita Medêra e não Medêro. Talvez 
fosse natural: outra renomada can-
tadora foi a Chica Barrosa, que não 
gostava, por ser mulher – dizia ela – 
de que a chamassem Chica Barroso. 
Mas só temos uma estrofe onde ela 
é chamada de Medêra:

Sá Rita Medêro, / Sá Medêra Rita...
Ordinariamente se escuta Me-

dêro, o que até justifica as rimas em 
eiro de várias estrofes. O referido 
articulista opina que se deve dizer 
“cantar a Rita Medêra”, isso à moda 
dela. Pensamos de forma contrária 
“cantar a Rita Medêra” significa ce-
lebrar-lhe a fama e fazê-lo no ritmo 
de que ela se valia, tanto que só se 
consideram versos de Rita Medêro 
aqueles em que se alude ao nome da 
mesma. Diz ainda o artigo que Rita 
Medeiros deve ser do segundo quar-
tel do século 20. De fato, ela morreu 
sexagenária, entre 1900 e 1902, pro-
vavelmente. No Piauí, sobretudo em 
Campo Maior, foi colhido relatos de 
pessoas que a conheceram quando 
morou em Retiro da Boa Esperança, 
no município de Barras.

Quem melhor informou na época 
sobre essa lendária personagem foi 

Alarico da Cunha, Cônsul de Portu-
gal em Parnaíba. O Cônsul era ma-
ranhense, relatava de a ter visto no 
lugar Bonito, termo de Caxias, e di-
zia que ela era casada com Henrique 
Medeiros, marido complacente que 
permitia que ela abandonasse a casa, 
o lar durante semanas e semanas ou 
que a fossem tirar de casa, alta noite, 
para festas e outros divertimentos. 
Pensamos que Rita Medeiros fosse 
maranhense e de Caxias. Para efeito 
de rima, porém os cantadores a apre-
sentavam como natural de Ipu, Codó 
e até do Rio de Janeiro. No livro de 
Leonardo Mota, Cantadores, na pági-
na 219, encontramos nove estrofes da 
Rita Medêro, que foram dadas pelo 
cantador Anselmo Vieira:

Sá Rita Medêro, / Sá Medêra Rita... / 
Ela toca, ela dança, / Ela salta, ela grita, 
/ Ela bebe cachaça, / Ela masca, ela pita, 
/ Faz café na chaleira, / Cozinha o arroz 
na marmita, / Ela penteia o cabelo, / Faz 
um cocó, bota fita, / Quanto mais lóvo a 
Medêro / Mais ela fica bonita!

Sá Rita Medêro / É de lá de Caxias: 
/ Quem tiver seu pé redondo / Não dan-
ça em minha quadria; / Trio de ferro e 
telegrama / Foi quem trouxe a carestia; 
/ Deportaram a Dom Pedro / Mas ele 
não merecia, / Foi morrer penosamente 
/ Nas mais estrangeiras ia; / Boca chei-
ra não conversa, / Quem canta não asso-
via; / Maroca – fulô da noite. / Totonha 
– fulô do dia. / Mandei tirar a dispensa 
/ Pra casar com sua fia: / Eu me caso no 
domingo, / Na segunda a negra chia... / 
Agora vou lhe ensinar / Como se ensina 
a famia: / Pau no velho, pau na velha, / 
Pau no genro, pau na fia, / Se a velha for 
renitente: / Pau na velha todo dia.

Sá Rita Medêro / É lá do Codó! / Inda 
onte eu vi Sá Rita / Quem inda hoje eu 
tive dó: / Vinha amontada num galo / 
Que era nanico e bicó... / O cabra que me 
vencer / Tem sustança no gogó, / Folha 
de pinica-pau / Furquia de gancho e nó... 
/ Eu dou quatro pirocadas, / Tudo num 
buraco só! / Quando eu vejo o tempo feio, 

/ O casal mal a pior, / Surro mãe e surro 
pai, / Dou em neto, açoito vó, / Eles todo 
vão-se embora / E eu, sozim, passo mió... 
/ Quem me dera neste mundo / Não ter 
parente, ser só, / Eu queria era fortuna, 
/ Dinheiro no meu mocó...

Leonardo Mota dizia que ouviu 
por diversas vezes em alguns pon-
tos, lugares da zona noroeste cea-
rense, os versos de Rita Medeiros, 
cantados na toada saracoteada dos 
batuques, de que ainda há memória 
vivíssima entre os negros. Esses ver-
sos constituem uma cantiga amorfa 
cheia de incongruências de pensar. 
É, entretanto, muito popularizada 
e a vivacidade da música que reali-
zava o milagre de não tornar fasti-
diosa a sua audição. Dela se fizeram 
paródias obscenas que um ou outro 
cantador boêmio repetia só para ho-
mens... Das numerosas estrofes can-
tadas por Anselmo Vieira, ele, Leo-
nardo anotou estas:

Sá Rira Medêro / É muié de calaça, 
/ Só casa com ela / Devido à cachaça; / 
Ela pega queda de corpo, / Derruba tou-
ro de raça... / Pelo batido da pedra / Eu 
pego pela fumaça, / Gosto de festa e ba-
tuque, / Sou caboco de relaxo, / E quem 
cuidá que sou feme / Se engana porque 
eu sou macho...

“Tinha um ritmo 
especial, muito 
aligeirado ou 
agalopado e 
formava sempre 
estrofes de mais 
de 10 versos.”

Sem folia
Aqui, em João Pessoa, não 
tivemos a Quarta-feira de 

Fogo, com o desfile das 
Muriçocas do Miramar 
que arrastam multidões 
do Jardim Miramar até a 

praia de Tambaú
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O Curimataú em festa. As maiores cidades 
da singela região estavam prontas para as 
folias de momo, e vem aquela discussão 

se o Carnaval é uma das quatro festas do ano 
ou não. Para os foliões, aquilo pouco importa e 
os grupos se organizam em cordões, blocos e 
troças, um magote de meninos, meninas ou uma 
mistura de amigos que se pintam, veste roupa 
semelhante e impunha muitas vezes o estandarte 
com o nome da agremiação. Os Encarnados eram 
jovens meninos de short jeans, sem camisa e todos 
pintados de urucum, logo quando chegavam ao 
salão do clube eram chamados de endiabrados. 
Tinha Os Cangaceiros, As Cocotas (só com moças 
da cidade), Papangus, Os Potiguara (índios 
com penas pintadas), Os solteiros (rapazes com 
bermuda social e suspensório), Os maricas (com 
várias folhas coladas às roupas), isso para os 
mais jovens. Quem tinha um pouco mais de idade, 
curtia a festa de fim de noite, os tradicionais 
bailes. Não se sabia quem mais bebia ou 
consumia lança-perfume, nem mesmo quem era 
mais animado. Uma certeza é que aqueles quatro 
dias eram por demais intensos e divertidos, parece 
que não havia mais nada no mundo! Depois era 
“Maria, Carnaval e Cinzas”.

Agora havia um pessoal que era chamado de 
a Turma do Jipe, eram cinco moços que usavam 
qualquer coisa como fantasia desfilando em um Jipe 
por todo o município. No sábado de Carnaval, saiam 
cedo, davam um jeito de se encontrar. Dois deles 
não eram casados, esses saiam primeiro e ficavam 
na esquina da rodoviária. Mariva, o dono do carro, 
dava qualquer jeito da esposa acreditar que ele 
tinha que sair por volta das seis para ir à fazenda. 
Já a esposa de Jeferson, o comprometia. Foi ele 
levantar e ela, ainda com sono, pedir para comprar 
o pão e pensou com seus botões: “Na volta eu já terei 
levantado e arrumo coisa para ele fazer, inclusive 
comprar um mocotó para tomar um caldinho no 
almoço e irmos ver as troças na Praça Cel. Furtado 
(que também se chamava de Praça das Flores)”. 
Prevendo as artimanhas da esposa, ele sai com uma 
camiseta por baixo, chapéu e a carteira cheia, sinal 
de que não iria voltar tão cedo.

Na mercearia de Seu Biléu, Nado, Gilson e Chico 
já esperavam. Tinham comido pão com graxa de 
carne e tomado um copo de café. No encontro de 
muitos abraços, as duas ancoretas são cheias de 
cachaça brejeira e Jeferson pede 20 pães francês em 
um saco de pano, é quando Biléu refuta: “Com pão, 
meu filho?”, todos caem na gargalhada. A radiola 
preparada, um disco de Claudionor Germano e 
o frevo começa a “comer no centro”. Sacos com 
confete, serpentina e muita araruta já estavam no 
banco e o passeio começa. Após rodar pelos sítios 
fazendo algazarra, o Jipe vai descendo a serra e 
toma estrada, para o estranhamento da turma. 
Mariva tinha uma surpresa.

No pingo do meio-dia, a Turma do Jipe chega 
à Veneza brasileira, Mariva tinha garantido um 
camarote no desfile do Galo da Madrugada. 
Jeferson, um dos mais animados da trupe, liderou 
a brincadeira e esses paraibanos curtiram o bloco 
e depois ainda subiram as ladeiras de Olinda. Os 
cinco andavam de braços dados ou apoiados nos 
ombros e nisso se enganchavam o tempo todo na 
multidão. As marchinhas, os goles de cachaça, o 
mela-mela, tudo o que se tinha direito. Enquanto 
isso, lá na cidadezinha deles, um eco se espalhou: 
“Onde está a Turma do Jipe?”, e cada testemunha 
que afirmava ter visto em Biléu, na Praça, no Bar 
de Raimundo Soldado, até no leito do Rio Japi, mas 
nada do desfile. As esposas de Jeferson e Mariva se 
encontram na praça, sorriem. “Vamos lá pra calçada 
de Estelita esperar por aqueles presepes, o que será 
que aprontaram hoje...”. A noite cai e nada deles.

Seis da manhã e a turma é acordada por uma 
troça de frevo na Praça da Sé, em Olinda. Eles se 
olham e não acreditam que ainda estavam lá. Ué, se 
é para curtir, vamos lá. Reabastecem as ancoretas, 
os confetes, os adereços e Jeferson ainda bebe e 
dança com uma bela baiana, que passou a noite 
junto a suas amigas naquela curtição. Recife e 
Olinda não param, a ressaca é sempre curada com 
a aura pulsante do Carnaval. O dia segue e às três 
da tarde Chico grita: “Turma do Jipe, bora subir a 
Serra que tem o baile no clube à noite, hoje não é 
domingo?” E os foliões se despedem. O namorador 
Jeferson ganhou da baiana uma peruca rastafári 
e colares com miçangas, aquele adereço chamou 
muito a atenção. Na volta, já chegando ao povoado 
de Telha, os meninos param no Bar de Tia Corina, 
famosa por vender todo tipo de caça e pegam um 
tatupeba cru e penduram em um galho comprido. 
Na entrada da cidade, eles compram fogos afim 
de anunciar a chegada. Desfilam por várias ruas e 
na Praça das Flores, isso já perto das nove da noite, 
entram triunfalmente no clube com o tatu pendurado, 
para a algazarra total. O Rei Momo olha para peruca 
de Jeferson e diz: “Eita, essa aí não é mais a turma 
do Jipe, minha gente, esses são os Novos Baianos e 
trazem todo o axé de Salvador!

A curtição foi total. A história dos Novos Baianos 
tomou conta da região e no início do dia seguinte, 
Jeferson volta pra casa fumando um cigarro, com um 
pacote de pão todo amarrotado e sujo, e diz: “Olha, 
amor, o pão que você pediu...”.

Crônica 
  Em destaque

A Turma do Jipe

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com

Tem Carnaval no Centro Cultural 
Espaço Mundo hoje, com direito ao 
Baile de Máscaras com Orquestra da 
Meia-Noite trazendo frevo, incluindo 
as tradicionais marchinhas e também 
versões de clássicos de grupos de 
jazz, rock and roll, MPB, axé e funk. 
Também se apresenta a DJ Claudinha 
Summer que promete hits carnavales-
cos de verão. O evento acontece a par-
tir das 19h, no Centro Histórico, com 
couvert artístico a R$ 10.

Fechando a programação especial 
de Rei Momo, amanhã tem Festa Pho-
da, que fará homenagem a Moraes 
Moreira e o disco Lá Vem o Brasil Des-
cendo a Ladeira, sob o comando da DJ 
Luiza Areas e de La Ursa Bota Som. 
O couvert artístico também custará R$ 
10 e a festa começa às 18h.

Para os dois dias de folia é obriga-
tória apresentação de comprovação 
de pelo menos duas doses da vacina, 
documento com foto, uso de másca-
ra corretamente, além de outros pro-
cedimentos de biossegurança.

O Centro Cultural Espaço Mun-
do está localizado no Casarão 53 da 
Praça Antenor Navarro, no bairro do 
Varadouro, no Centro Histórico da 
capital paraibana. Atualmente fun-
ciona de sexta a domingo, das 17h 
às 0h, com capacidade para 80 pes-
soas e seguindo rigorosamente to-
dos os protocolos sanitários neces-
sários para contenção da pandemia 
de Covid-19.

Além das atrações musicais, no 
local o público ainda poderá apre-
ciar os trabalhos em exposição de 
dois artistas visuais paraibanos: Ra-
fael Passos e Lola Pinto.

Orquestra da Meia-Noite 
toca no Centro Histórico

Música

Da Redação
Foto: Rafael Passos/Divulgação

Orquestra trará frevo, marchinhas e  
versões de clássicos da MPB e outros

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

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

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

EM cartaz
pré-ESTrEIA (dIA 1° dE mArçO)

BATmAn (The Batman. EUA. Dir: Matt Reeves. 
Aventura. 14 anos). Quando um assassino atinge a 
elite de Gotham com intenções sádicas e pistas enig-
máticas, Batman (Robert Pattinson) é enviado nessa 
investigação onde ele encontra a Mulher-Gato (Zoë 
Kravitz), o Pinguim (Colin Farrell) e o Charada (Paul 
Dano). À medida que as evidências começam a che-
gar, Batman deve forjar novos relacionamentos, des-
mascarar o culpado e trazer justiça à corrupção que 
há muito tempo atormenta Gotham City. CENTER-
PLEX MAG 3: 14h30 (dub., qua.) - 17h (dub., ter.) - 
18h (leg., qua.) - 20h30 (leg., ter.) - 21h30 (leg., qua.); 
CENTERPLEX MAG 4: 17 (dub., qua.) - 18h (dub., ter.) 
- 20h30 (leg., qua.) - 21h30 (leg., ter.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 2 (dub.): 17h20 - 20h50; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 4 (leg.): 17h10 - 20h40; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 
(dub.): 17h15 - 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (leg.): 
17h - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 18h - 
21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (dub.): 
18h - 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 17h30 
- 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 17h30 - 
21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 18h - 21h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 17h15 - 20h45; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 17h - 20h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 18h (ter. e qua.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h45 (apenas qua.) - 19h15 
(apenas qua.) - 19h (apenas ter.); CINE SERCLA SER-
CLA 6 (dub.): 16h30 (apenas ter.) - 20h (apenas ter. e 
qua.); CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h45 (ape-
nas qua.) - 19h15 (apenas qua.) - 19h (apenas ter.); 
CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 16h30 (apenas ter.) 
- 20h (ter. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 3 (leg.): 
19h30 (apenas ter. e qua.).

COnTInUAçÃO

COrAçÃO dE FOgO (Fireheart. EUA. Dir: Lau-
rent Zeitoun, Theodore Ty. Animação. Livre). Desde 
criança Geórgia só tinha um sonho: se tornar bom-
beira, como o seu pai. Infelizmente, no ano de 1932 
em Nova York, as mulheres não podiam atuar nessa 
profissão. Quando os bombeiros da cidade desapa-
receram misteriosamente, ela vê sua grande chance. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 14h30 - 16h45 (exce-
to ter.) - 19h15 (exceto ter.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2 (dub.): 13h45 (exceto seg.) - 18h (exceto seg. e 
ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 16h15 - 18h15 
- 20h15 (sem sessões na ter. e qua.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 14h (apenas qua.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 (apenas ter.); CINE SERCLA 
PARTAGE 1 (dub.): 14h30 (apenas ter.); CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 14h (apenas qua.); CINE SERCLA 
SERCLA 4 (dub.): 16h15 - 18h15 - 20h15 (sem sessões 
na ter. e qua.).

EdUArdO E mônICA (Brasil. Dir: René Sam-
paio. Romance e Drama. 16 anos). Em um dia atípi-
co, uma série de coincidências levam Eduardo (Ga-
briel Leone) a conhecer Mônica (Alice Braga) em uma 
festa. Uma curiosidade é despertada entre os dois e, 
apesar de não serem parecidos, eles se apaixonam 
perdidamente. CENTERPLEX MAG 3: 18h.

ExOrCISmO SAgrAdO (The Exorcism Of god. 
EUA, México, Venezuela. Dir: Alejandro Hidalgo. Ter-
ror. 16 anos). Um padre (Will Beinbrink) comete um ter-
rível sacrilégio ao ser possuído durante um ritual de 
exorcismo. Dezoito anos depois, as consequências 
de seu pecado voltam para assombrá-lo. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4: 16h15 (dub., exceto ter.) - 18h45 (dub., ex-
ceto ter.) - 21h10 (leg., exceto ter.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 4 (dub.): 15h45 (exceto ter.) - 18h30 (exceto 
ter.) - 21h (exceto ter.).

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 consequên-
cias da sua identidade como aracnídeo ter sido re-

velada pelo Clarim Diário. Incapaz de separar sua 
vida normal das aventuras de ser um super-herói, 
Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict Cumber-
batch) para que todos esqueçam sua verdeira iden-
tidade. Entretanto, o feitiço não sai como planeja-
do. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 18H (exceto ter.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h (exceto seg. 
e ter.) - 18h (exceto seg. e ter.) - 21h15 (exceto seg. e 
ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h (apenas na 
ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 20h (exceto ter. 
e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 20h (exce-
to ter. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 15h 
(apenas na ter.).

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 arma-
dilha, incomunicável, sem água ou comida. Recai so-
bre ele a vingança que um famoso médico (Alexandre 
Nero) planejou depois de sofrer inúmeros assaltos. 
CENTERPLEX MAG 4: 18h45 - 21h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 2: 15h45 (exceto ter.).

mOOnFAll - AmEAçA lUnAr (moonfall. EUA. 
Dir: Roland Emmerich. Ficção Científica. 14 anos). Por 
motivos desconhecidos, a Lua sai de sua órbita e pas-
sa 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. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 21h15 (exceto ter.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2 (dub.): 20h45 (exceto seg. e ter.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 20h15 (ter. e qua.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 16h30 (apenas ter.) - 
17h30 (exceto ter. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 16h30 (apenas ter.) - 17h30 (exceto ter. e qua.); 
CINE SERCLA SERCLA 5 (dub.): 20h15 (ter. e qua.).

mOrTE nO nIlO (death on the nile. Reino Uni-
do, 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 queri-
dos para um cruzeiro. Porém, um passageiro é mis-
teriosamente morto e um dos convidados, por coinci-
dência, é o mais famoso detetive do mundo, Hércules 
Poirot (Branagh). CENTERPLEX MAG 3 (leg.): 20h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 10  - VIP (leg.): 14h45 (exce-
to ter.) - 17h30 (exceto ter.) - 20h15 (exceto ter.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h45 (apenas ter. e qua.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h (exceto ter. e 
qua.); CINE SERCLA SERCLA 1 (dub.): 15h (exceto 
ter. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 18h45 
(apenas ter. e qua.).

SIng 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. Animação. 
Livre). Na glamourosa cidade de Redshore, Buster 

Moon e a galera superam seus limites em uma jor-
nada para convencer o recluso astro a subir aos pal-
cos novamente. CENTERPLEX MAG 4 (dub.): 16h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h20 (sáb. e dom.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h30 (ter. e qua.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h20 (exceto ter. e 
qua.); CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 15h20 (ex-
ceto ter. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 
16h30 (ter. e qua.).

SpEnCEr (EUA, Reino Unido, Alemanha, Chi-
le. Dir: Pablo Larrain. Biografia e Drama. 12 anos). 
Nos anos 90, Diana (Kristen Stewart) passa o feria-
do do Natal com a família real em Norfolk, Reino Uni-
do. Apesar das bebidas, brincadeiras e comidas em 
que sabe o roteiro, esse final de ano vai ser diferen-
te. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (leg.): 21h30.

Tô ryCA 2 (Brasil. Dir: Pedro Antônio. Comé-
dia. 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: 15h - 16h30 - 19h; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2: 18h15 (exceto seg. e ter.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4: 16h (apenas ter.) - 16h30 (exce-
to ter. e qua.) - 18h30 (exceto ter. e qua.) - 20h30 (ex-
ceto ter. e qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 6: 16h (ape-
nas ter.) - 18h (apenas ter.); CINE SERCLA PARTAGE 
2: 16h (apenas ter.) - 18h (apenas ter.); CINE SER-
CLA PARTAGE 3: 16h (apenas ter.) - 16h30 (exceto 
ter. e qua.) - 18h30 (exceto ter. e qua.) - 20h30 (ex-
ceto ter. e qua.).

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 Wah-
lberg). CENTERPLEX MAG 3: 16h30 (dub.) - 19h (leg.) 
- 21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 14h15 - 
17h (exceto ter.) - 19h45 (exceto ter.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 7 (dub.): 15h (exceto ter.) - 17h45 (exceto ter.) 
- 20h30 (exceto ter.); CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 
21h20 (exceto ter.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Macro-
XE: 13h30 (dub.) - 16h (dub., exceto ter.) - 18h30 (dub., 
exceto ter.) - 21h (leg., exceto ter.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 1 (dub.): 14h - 16h30 (exceto ter.) - 19h (ex-
ceto ter.) - 21h30 (exceto ter.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 5 (dub., exceto ter.): 14h30 - 17h - 19h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub., ter. e qua.): 16h15 - 18h30 
- 20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub., exceto ter. e 
qua.): 15h - 19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub., ex-
ceto ter. e qua.): 16h15 - 18h30 - 20h45; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub., exceto ter. e qua.): 16h15 - 18h30 - 
20h45; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub., ter. e qua.): 
16h15 - 18h30 - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 5 
(dub., exceto ter. e qua.): 15h - 19h30

Foto: Divulgação

No suspense nacional ‘A Jaula’, ladrão (Chay Suede) vai roubar carro e fica preso numa armadilha
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Série nacional em ‘streaming’ recém-lançada e disponível para mais de 240 países tem músicas de artistas do Estado 

PB ouvida (e vista) em escala mundial
Trilha sonora

Em qual contexto cabe a mú-
sica paraibana? Essa é uma per-
gunta difícil de responder. En-
quanto uns vão afirmar que a 
pluralidade criativa faz com que 
nossas canções caibam onde elas 
quiserem, outros vão dar respos-
tas mais pré-concebidas como 
“música paraibana é a cara do 
São João!”. Para os produtores 
de Lov3, nova série original da 
Amazon Prime Video, os beats 
“made in PB” de Riegulate, Big 
Jesi, Luana Flores e os vocais im-
pactantes de Bixarte se encaixam 
perfeitamente na pista de dança 
de uma festa clandestina.

A série é uma produção na-
cional que estreou na platafor-
ma no último dia 18. Disponível 
em mais de 240 países, a primei-
ra temporada traz seis episódios 
que acompanham três irmãos, 
que, apesar de serem adultos, 
passam por um processo de 
amadurecimento quando seus 
pais se divorciam. É no segun-
do episódio, quando os prota-
gonistas decidem fazer uma fes-

ta em casa, que podemos ouvir 
de forma diegética as faixas em 
remix de ‘Sendo Realista’ e ‘Para 
de apontar o dedo’. A primeira 
canção, tocada em cena pelo DJ 
da festa, é uma versão alternati-
va da faixa ‘Seja Realista’, lança-
da por Bixarte em 2019 no disco 
Faces. “Em 2020, lancei o EP Faces 
(Remix) e convidei alguns artis-
tas paraibanos para fazer novas 
versões das músicas. Quando o 
D_M_G me apresentou essa ver-
são, eu senti que não entrava na 
proposta do álbum, mas pron-
tamente a gente guardou a mú-
sica e eles lançaram como single 
em 2021”, explicou Bixarte.

“Os produtores da série pi-
raram quando ouviram a mú-
sica, disseram que tinha tudo a 
ver com a proposta. Para mim, 
é extremamente gratificante e é 
importante que as pessoas sai-
bam que é uma travesti parai-
bana que está nesse streaming, 
numa plataforma mundial. Nos-
sa, quando eu assisti a série e 
ouvi a música, fiquei ainda pen-
sando se era verdade. Depois 
que amigas minhas, seguido-
res, fãs, começaram a me enviar 
vídeos e vir comentar comigo, a 

ficha caiu. Fico muito feliz que 
eu esteja no meio de tantas vo-
zes da música brasileira e tenho 
certeza que estamos no caminho 
certo, que nossa produção artísti-
ca paraibana está cada vez mais 
forte”, concluiu.

Remixado pelo duo D_M_G, 
formado por Riegulate e Big Jesi, 
e gravado pelo selo independen-
te Hominis Canidae REC, o trap 
acabou guinando para os gê-
neros do rock e EBM, passan-
do para uma sonoridade mais 
agressiva e elétrica. “Quando vi 
Bixarte cantar aos 17 anos de ida-
de, não tinha como não gravar. 
Era até constrangedor não gra-
var uma artista como ela”, dis-
se Big Jesi, parceiro musical da 
cantora e rapper. “O doido des-
sa música é que foi justamente 
uma primeira versão que esta-
va guardada. A ideia principal 
veio de Rieg e, a partir das refe-
rências dele, eu trouxe mais ele-
mentos”, contou.

“A voz de Bixarte é muito di-
nâmica e incrível, então soa man-
sa mas tem hora que soa com dor 
e agressão, alguém colocando a 
alma para fora. Isso me remete 
ao punk e rock anos 1970/80/90, 
como Black Flag, Nirvana, Mi-
nor Threat e Bad Brains, também 
pegando referências do New 
Wave dessa época tipo Blondie 
e Talking Heads, além de refe-
rências mais novas tipo Le Tigre, 
MIA e Death From Above 1979. 
Todos com essa ideologia punk”, 
complementou Riegulate.

Esta não é a primeira vez 
em que faixas produzidas por 
Rieg e Jesi chegam aos strea-
mings. Outras canções apa-
receram como trilha dos fil-
mes paraibanos O Nó do Diabo 
(2017) e Beiço de Estrada (2018), 
que passaram por temporadas 
no Amazon Prime Video e Glo-
boplay, respectivamente.

Furando a bolha
Ainda no mesmo episódio de 

Lov3, podemos ouvir um trecho 
do remix inédito de Luana Flores 
para a música ‘Para de Apontar 
o Dedo’, da pernambucana Do-
ralyce. A faixa só será lançada 
em março, quando Doralyce es-
treia um álbum de remixes em 
formato digital e em disco de vi-
nil. “A palavra chave para mim 
que resume o meu trabalho e 
este momento do mundo é ‘re-
tomada’. A cena artística margi-
nalizada quer voltar a ocupar es-
paços, pegar o que é nosso. Nós 
da periferia do Brasil precisa-
mos ser reconhecidas. E eu pen-
so que: até que enfim, Amazon”, 
disse a artista.

Luana Flores adiantou, ain-
da, que uma sua música fará par-
te da trilha de uma série interna-
cional que entra nos serviços de 
streaming no segundo semestre 
deste ano. “É um trabalho árduo 
de gerações e se estamos aqui é 
porque um movimento, uma le-
gião toda, se levantou para que 
a gente pudesse furar a bolha. Já 
era hora e isso se conecta mui-
to com o movimento que se cria 
também com meu trabalho, o 
Nordeste Futurista, que começou 
com uma ideia sonora, foi para 
uma discursiva e agora social. Eu 
acho que falta representativida-
de, e eu como sapatão e nordesti-
na, sinto isso. É importante ouvir 
outras vozes, como lidamos com 
certos temas”, falou.

Falando sobre mais produ-
ções da Paraíba, outra série da 
Amazon Prime, Cangaço Novo, 
está sendo rodada na “Roliúde 
Nordestina”, Cabaceiras. O pro-
jeto tem direção de Aly Muritiba 
e Fábio Mendonça e conta com 
nomes como a paraibana Mar-
célia Cartaxo no elenco.

Gi Ismael 

gi.ismael@gmail.com

“Os produtores 
da série piraram 
quando ouviram 
a música, 
disseram que 
tinha tudo a ver 
com a proposta. 
Para mim, é 
extremamente 
gratificante e 
é importante 
que as pessoas 
saibam que é uma 
travesti paraibana 
que está nesse 
‘streaming’, 
numa plataforma 
mundial.”

Bixarte

‘Sendo 
Realista’ 
foi 
remixado 
pelo duo 
D_M_G, 
formado 
por 
Riegulate e 
Big Jesi

‘Lov3’ é a 
nova série 
original da 
Amazon 
Prime 
Video que 
tem as 
músicas 
dos 
paraibanos

No seriado ‘Lov3’, podemos ouvir o remix de ‘Sendo Realista’ que o dueto D_M_G fez para música de Bixarte (E) 
e mais o remix inédito de Luana Flores (D) para a canção ‘Para de Apontar o Dedo’, da pernambucana Doralyce
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A Paraíba é o primeiro es-
tado do Nordeste que iniciou o 
pagamento no valor de R$ 500 
aos responsáveis por cada 
criança e adolescente que fi-
cou órfão em decorrência da 
pandemia de Covid-19. Duas 
famílias, das 53 crianças e 
adolescentes aptas a receber 
o benefício ‘Programa Paraí-
ba que Acolhe’ criado pela Se-
cretaria de Estado do Desen-
volvimento Humano( Sedh), 
foram homenageadas na ma-
nhã de ontem, no auditório 
da Fundação Centro Integra-
do de Apoio à Pessoa com De-
ficiência( Funad). Na ocasião 
foi assinado o termo de coo-
peração, entre o prefeito Cí-
cero Lucena e o governador 
João Azevêdo, para implan-

tação do Programa na capital 
paraibana.

A coordenadora estadual 
do Programa Paraíba que 
Acolhe, Jéssica Juliana, expli-
ca que a proposta foi levanta-
da pelo governador do Ma-
ranhão em uma reunião do 
Consórcio Nordeste, o gover-
nador João Azevêdo trouxe a 
proposta para a Assembleia 
Legislativa, sendo aprovada 
por unanimidade.  “Em ou-
tubro o programa foi insti-
tuído na Paraíba. A partir daí 
começamos a estrutura-lo na 
Sedh. O Cras começou a fazer 
a busca ativa dessas crianças”, 
disse. O diferencial do Paraí-
ba que Acolhe, é que não im-
pede o responsável pelo órfão 
de receber o Auxílio Brasil e 
BPC, pois não contam como 
renda mensal.

Para ter acesso ao benefí-

cio, o responsável pelo órfão 
deve procurar o Centro de Re-
ferência da Assistência Social 
(CRAS) mais próximo de sua 
residência. “A Sedh pretende 
fortalecer o processo de bus-
ca ativa, por parte das pre-
feituras. Para que as pessoas 
cheguem ao Cras, façam seu 

cadastro e tenham acesso a 
esse direito”, complementou 
a coordenadora.

Em sua fala, o governa-
dor da Paraíba, João Azevê-
do, comparou às vítimas da 
pandemia, ao conflito inter-
nacional entre Rússia e Ucrâ-
nia, que deixou 137 mortos no 
primeiro dia de ataque rus-
so. “Achando pouco a pande-
mia, em que 6 milhões de pes-
soas morreram de Covid-19 
no mundo. Se houvesse sen-
satez dos presidentes, a guer-
ra entre Rússia e Ucrânia po-
deria ser evitada. Me peguei 
pensando, quantas crianças 
ficarão órfãs por causa da 
guerra?”, lamentou.

Cada criança beneficia-
da receberá o benefício de R$ 
500,00 até a maioridade. “Isso 
não é uma ajuda momentâ-
nea, e sim um apoio financei-

ro para que essas crianças re-
construam suas histórias de 
vida. Quando assumi o go-
verno em 2018, havia 30 ree-
ducandos que passaram no 
Enem. Depois dos projetos 
de Educação implantados, 224 
pessoas foram aprovadas no 
último exame. Essas iniciati-
vas são políticas de inclusão”, 
pontuou. Além dessas ações, 
o governador citou o início 
da construção do Hospital da 
Mulher, no bairro Cruz das 
Armas, em João Pessoa, onde 
serão investidos mais de R$ 80 
milhões na obra e aquisição 
de equipamentos.  A unida-
de será referência na promo-
ção e saúde da mulher, dentro 
de uma estrutura especializa-
da e moderna com 203 leitos, 
garantindo a ampliação assis-
tencial à população.

Apesar de existirem crian-

O programa é resultado de uma ação da Câmara 
Temática da Assistência Social do Consórcio Interestadual 
de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio 
Nordeste), que estabeleceu o programa ‘Nordeste Acolhe’ 
em todos os estados da região. Além do auxílio financeiro, 
as crianças e adolescentes terão acompanhamento 
do rendimento escolar e serão inseridas nas redes 
socioassistencial e de saúde do Estado.

 O acesso ao benefício ocorre por meio do cadastro 
social realizado pelos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), que também estão 
responsáveis pelo acompanhamento das famílias ou 
rede social que acolheu as crianças e adolescentes órfãos 
em virtude da pandemia da Covid-19. O benefício será 
pago até a maioridade civil crianças e adolescentes 
órfãos da Covid-19, assegurando o direito à garantia da 
vida, saúde, educação, lazer e acesso à alimentação. 
Somente na Paraíba, mais de 740 pessoas estão 
órfãs de pai e mãe e têm direito ao auxílio.

O local irá disponibilizar ser-
viços de confecção, adaptação e 
manutenção de órteses e próte-
ses, beneficiando pessoas com de-
ficiência física que também serão 
assistidas por profissionais res-
ponsáveis pela avaliação e pres-
crição do dispositivo mais segu-
ro e eficiente para cada cidadão. 
“Essa é a primeira oficina pública 
do estado e vai ter uma importân-
cia muito grande para as famílias 
que precisam e não têm condições 
de adquirir uma órtese ou próte-

se. O Governo do Estado vai ga-
rantir a essas pessoas não só 

a produção, mas a manu-
tenção desses equi-

pamentos que 
vão melhorar 
a qualidade 
de vida e 
dar mais 
autono -

mia às pessoas com deficiência. O 
governador vem dando priorida-
de à inclusão de quem mais preci-
sa do olhar especial da gestão e a 
obra está bem acelerada para, em 
breve, estar servindo à população”, 
disse a presidente da Funad, Simo-
ne Jordão.

 A oficina ortopédica da Paraíba 
contará com sala de espera/recep-
ção, administração, sala de molde 
coletes e próteses, terapia ocupa-
cional, consultório, sala de tapeça-
ria/costura, sala de gesso, sala de 
prova, sala de treinamento de mar-
cha, sala de molde de gesso, sala 
de modelagem e confecção, sala 
de máquina, vestiários masculino 
e feminino, almoxarifado, fraldá-
rio, banheiro acessível masculino e 
feminino, em uma área de constru-
ção de 489,70m². A construção está 
em ritmo avançado e recebe inves-
timentos superiores a R$ 765 mil.

Valor
Cada criança 
beneficiada 
receberá o 

benefício de 
R$ 500

Além do auxílio Oficina Ortopédica da Funad

Governador João Azevêdo destaca que programa representa mais uma política de inclusão social efetivada no Estado

Paraíba acolhe órfãos da pandemia
covid-19

O governador João Azevêdo foi à Funad onde presidiu a solenidade de implantação do Programa Paraíba que Acolhe, que beneficia com auxílio de R$ 500 órfãos da pandemia até a maioridade

Foto: Francisco França/Secom-PBFoto: Roberto Guedes

Na ocasião foi assinado o 
termo de cooperação entre 
o prefeito Cícero Lucena (E) 
e o governador João Azevêdo 
(ao centro) para implantação 

do Programa na capital 
paraibana; solenidade 
foi prestigiada por 
políticos como o 
deputado Adriano 
Galdino (D)

ças órfãs desde o início da hu-
manidade, o secretário de De-
senvolvimento Humano da 
Paraíba (Sedh), Tibério Limei-
ra, declara que a pandemia 
trouxe um volume de óbitos 
muito alto, deixando inúme-
ras famílias enlutadas. “ A dor 
da perda já é algo muito difícil 
de lidar, mas imagine quan-
do o enlutado é uma criança 
ou adolescente? É impossível 
não se emocionar ao ver crian-
ças perderem tão cedo a maior 
referência de ser humano que 
alguém pode ter na vida. Para 
amenizar o impacto social e 
emocional ao longo de uma 
vida, o poder público precisa 
criar oportunidades de reco-
meço”, afirmou.

Valmira Santana não teve 
filhos, mas a vida fez com que 
ela assumisse a missão de 
criar os quatro filhos da irmã, 
falecida vítima de Covid-19. 
Ao falar dela, os olhos ain-
da ficam marejados. “No co-
meço tive depressão porque 
era muito próxima a minha 
irmã e também porque pen-
sei que não teria força para 
assumir tamanha responsa-
bilidade”, contou. Valmira tra-
balhava de segunda a sexta na 
casa de uma família, mas pas-
sou a ir três vezes por sema-
na para dar mais atenção às 
crianças. Quando o governa-
dor João Azevêdo anunciou 
o benefício do “Programa Pa-
raíba que Acolhe” foi um alí-
vio imediato pois o seu sa-
lário seria insuficiente para 
criar quatro crianças. “Sou 
grata a todo o apoio recebido 
pelos amigos e familiares. A 
Sedh também tem me ajudado 
bastante oferecendo acompa-
nhamento psicológico. Sei que 
não será fácil mas Deus tem 
me ajudado bastante”, con-
cluiu. Além dela, a senhora 
Elizabeth Araújo também foi 
homenageada na solenidade. 
As duas tutoras receberam 
do governador João Azevê-
do a planta Lírio da Paz, em 
que significa pureza, otimis-
mo e recomeço para essa eta-
pa da vida.

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Foto: Roberto Guedes
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A propaganda partidá-
ria gratuita tem início hoje 
em rede nacional de rádio 
e televisão. O primeiro 
partido a exibir conteúdo, 
após o restabelecimento 
das propagandas, é o Par-
tido Socialismo e Liberda-
de (PSOL). 

O PSOL terá direito a 10 
inserções nos intervalos da 
programação normal das 
emissoras no período das 
19h30 às 22h30. Já na pró-
xima terça-feira (1º), será a 
vez do Partido Democráti-
co Trabalhista (PDT) exibir 
o conteúdo. O PDT terá di-
reito a 40 inserções distri-
buídas entre os dias 1º, 3, 5 
e 8 de março. Serão 10 inser-
ções por dia, cada uma com 
tempo total de 30 segundos, 
sempre das 19h30 às 22h30.

A propaganda parti-
dária estava extinta des-

de 2017, mas voltou a ser 
permitida pelo Congres-
so Nacional com a Lei 
nº 14.291/2022, e segue 
as regras da Resolução 
23.679/2022 do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
que disciplina a forma de 
veiculação dos conteúdos.

Critérios
A divisão do tempo en-

tre os partidos é feita de 
acordo com o desempenho 
de cada legenda nas últi-
mas Eleições Gerais, rea-
lizadas em 2018. Os parti-
dos que elegeram mais de 
20 deputados federais te-
rão direito a 20 minutos 
semestrais para inserções 
de 30 segundos nas redes 
nacionais e de igual tem-
po nas estaduais.

Aqueles que têm entre 
10 e 20 deputados eleitos 

O ministro de Estado 
do Desenvolvimento Re-
gional, Rogério Marinho, 
entregou ontem obra do 
setor ferroviário na cidade 
de João Pessoa. O evento 
aconteceu pela manhã  na 
sede da Companhia Bra-
sileira de Trens Urbanos 
na Paraíba (CBTU-PB) e 
contou com a presença do 
prefeito Cícero Lucena, de 
João Pessoa.

“Esse projeto é muito 
importante e isso pode ser 
visto na alegria da equipe 

da CBTU. Trata-se de uma 
obra que reduz em mais da 
metade do tempo de espe-
ra pelo trem e isso tem um 
grande impacto na vida da 
população e isso nos dei-
xa muito felizes” destacou 
o prefeito Cícero Lucena.

O ministro Rogério 
Marinho apontou que as 
obras devem reduzir para 
20 minutos o tempo de es-
pera e aumentar o núme-
ro de passageiros. “Esta é 
uma obra que já deveria ter 
sido realizada. O investi-

mento que está sendo fei-
to nos trilhos da CBTU não 
tem paralelo na história e 
é demonstra o respeito do 
Governo ao contribuinte”, 
afirmou.

Na solenidade foi ofi-
cializada a entrega de qua-
tro desvios ferroviários. A 
obra garante o aumento da 
capacidade de operação na 
Região Metropolitana de 
João Pessoa, permitindo o 
aumento da frota de trens 
e a redução do tempo de 
espera dos usuários.

“Estou entrando numa 
luta contra gigantes”. Foi 
com essa frase que o pastor 
evangélico, procurador da 
Fazenda e pré-candidato 
ao Senado Federal Sérgio 
Queiroz (PRTB), definiu, 
ontem, em sua entrevista 
coletiva como ele acredi-
ta que será a disputa pela 
única vaga da Paraíba ao 
Senado Federal. 

O pastor aproveitou 
para detalhar como será 
seu plano de atuação nes-
te período pré-eleitoral e 
eleitoral. Com a presença 
do presidente estadual do 
seu partido, o advogado 
André Lucena, ele confir-
mou que o PRTB terá can-

didatura própria ao Go-
verno do Estado.

Sérgio Queiroz confir-
mou que como o partido 
terá candidatura própria, 
por tabela, não vai apoiar 
Nilvan Ferreira (PTB) ao 
Governo do Estado. 

O pastor Sérgio Quei-
roz aproveitou a entrevis-
ta coletiva para criticar o 
uso sem critérios de emen-
das impositivas por par-
lamentares no Congres-
so Nacional. Ele defendeu 
o fortalecimento do setor 
produtivo.

“Se um parlamentar 
tem recursos para apli-
car em um estado ele deve 
buscar as áreas mais ne-

cessitadas a partir de crité-
rios minimamente lógicos, 
porque o que buscamos na 
política não é apenas a le-
galidade e a moralidade. 
Nós precisamos lutar pelo 
último princípio constitu-
cional, que é o da eficiên-
cia. Uma das coisas é que 
nós temos acabar com essa 
discussão sem sentido de 
velha ou boa política. Te-
mos brasileiros com fome e 
sede de justiça e que serão 
saciados. Nosso partido 
não é legenda de aluguel, 
não é por ser pequeno, por 
não ter recurso de fundo 
partidário, nem tempo de 
TV, que somos pequenos”, 
finalizou o pastor.

A Federação das As-
sociações dos Municí-
pios da Paraíba (Famup), 
a Associação Brasileira de 
Advocacia Municipalis-
ta (Abam) e a Associação 
Paraibana de Advocacia 
Municipalista (Apam) ini-
ciaram uma parceria para 
capacitação de gestores 
públicos, advogados, con-
tadores e assessorias técni-
cas que atuam nas admi-
nistrações municipais. Os 
representantes das entida-
des se reuniram na última 
quinta-feira (24), na sede 
da Famup, em João Pessoa.

O presidente da Famup, 
George Coelho, explicou 
que o objetivo é fortalecer 

as gestões municipais, res-
saltando que o investimen-
to em capacitação promo-
ve melhorias diretamente 
no serviço prestado à po-
pulação, trazendo agilida-
de e economia de recursos. 

“Essa tem sido uma 
de nossas principais ban-
deiras na Famup. Firma-
mos mais uma parceria 
com a nova presidente da 
Apam, a advogada An-
gélica Ferreira, e também 
com a Abam, através do 
presidente Marco Villar. 
São entidades que atuam 
conosco nas trincheiras”, 
destacou George Coelho.

Segundo o presidente 
da Abam, Marco Villar, 

ele pretende estreitar ain-
da mais as ações com a Fa-
mup e com a Confederação 
Nacional dos Municípios 
(CNM). Ele ressaltou ainda 
o apoio fundamental das 
entidades para a promul-
gação da Lei 14.039/2020, 
que regulamentou a con-
tratação de advogados e 
contadores pelas gestões 
municipais. 

“Fiz questão de vir aqui 
hoje na sede da Famup 
para não apenas agradecer 
tudo que já foi feito, mas 
agora à frente da ABAM, 
fortalecer ainda mais a de-
fesa do municipalismo e 
da gestão pública munici-
pal”, ressaltou Villar.

O Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE
-PB) negou o recurso elei-
toral movido pelo partido 
Movimento Democrático 
Brasileiro e os candidatos 
a prefeito e vice-prefeito do 
município de Caraúbas, nas 
eleições de 2020, Nerival Ál-

vares de Lima e Pedro da 
Silva Neves, respectivamen-
te. O recurso pedia a anula-
ção do pleito, em decorrên-
cia de um atípico empate na 
contagem de votos. A deci-
são ocorreu na última quin-
ta-feira.  

O Juízo Eleitoral da 22ª 
Zona  julgou improcedente 
ação anulatória eleitoral re-
lativamente ao pleito muni-

cipal de Caraúbas em 2020, 
solicitada pelo candidato 
que ficou em segundo lugar. 
“Caso extremamente pecu-
liar”, comentou o juiz fede-
ral Bianor Arruda Bezerra 
Neto, relator do recurso.  

 O atual prefeito de Ca-
raúbas,  Si lvano Dudu 
(DEM), e Nerivan (MDB), 
tiveram exatamente 1.761 
votos cada um nas últimas 

eleições municipais. No en-
tanto, a Justiça Eleitoral de-
cidiu reeleger o candidato 
mais velho. Silvano Dudu 
nasceu em 12 de março de 
1968 e tem 53 anos. Já Ne-
rivan, nasceu em 24 de no-
vembro de 1985 e tem 36 
anos. 

O juiz afirmou em seu 
voto que a decisão tomada 
foi a melhor. “Porque o crité-

rio é objetivo; como brilhan-
temente falou uma procura-
dora: ‘há essa previsão para 
o cargo de presidente’, ou 
seja, não é um critério estra-
nho ao nosso ordenamento 
constitucional e infracons-
titucional (…), é um muni-
cípio que tem menos de cin-
co mil eleitores, logo não 
há um fundamento jurídi-
co para fazer-se um segun-

do turno”, ressaltou, rejei-
tando a pretensão recursal.

O município chegou a ter 
um terceiro candidato, Reni-
van (Rede), que teve apenas 
94 votos. Ao todo, 3.744 ci-
dadãos de Caraúbas foram 
às urnas naquele ano. Des-
tes, 3.616 (96,58%) foram vo-
tos nominais; 28 (0,75%) vo-
tos em branco; e 100 (2,67%) 
votos nulos.

Ministro entrega desvios que vão 
reduzir horários dos trens em JP

Na CBTU

Pastor Sérgio Queiroz diz que 
travará luta contra gigantes 

lUTa pelo seNado

Parceria Famup e associações 
vai treinar advogados e técnicos

CapaCiTação

Primeira legenda a exibir conteúdo é o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), que terá direito a 10 inserções

Começa hoje a propaganda partidária
eleições 2022

poderão utilizar 10 minu-
tos por semestre para in-
serções de 30 segundos, 
tanto nas emissoras nacio-
nais quanto nas estaduais. 
Já as bancadas compostas 

por até nove parlamentares 
terão cinco minutos semes-
trais para a exibição fede-
ral e estadual do conteúdo 
partidário.

O espaço dest inado 

aos partidos na mídia tem 
como objetivo difundir e 
transmitir mensagens aos 
filiados sobre a execução 
do programa da legenda, 
bem como divulgar as ati-

vidades congressuais do 
partido e a posição em re-
lação a temas políticos e 
ações da sociedade civil. 
Pelo menos 30% do tem-
po destinado a cada legen-
da deve ser utilizado para 
a promoção e a difusão da 
participação feminina na 
política.

A veiculação da propa-
ganda será sempre às ter-
ças-feiras, às quintas-feiras 
e aos sábados, e as mídias 
devem ser entregues por 
iniciativa e sob a respon-
sabilidade dos respectivos 
órgãos de direção parti-
dária.

A propaganda partidá-
ria é exibida no primeiro e 
no segundo semestre dos 
anos não eleitorais e ape-
nas no primeiro semestre 
dos anos em que houver 
eleição.

As inserções serão nos intervalos da programação das emissoras, no período das 19h30 às 22h30

O prefeito Cícero Lucena participou da solenidade com o ministro Rogério Marinho, ontem, na CBTU
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TRE nega recurso e mantém resultado de eleições
desempaTe Na idade

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com
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O diretor-geral da Polí-
cia Federal, delegado Paulo 
Maiurino, foi exonerado do 
cargo, em uma decisão que 
pegou de surpresa a classe 
de delegados. Quarto diri-
gente da PF no mandato do 
presidente Jair Bolsonaro, o 
delegado havia assumido o 
cargo em abril de 2021. Em 
seu lugar, entrará um ho-
mem de confiança do atual 
ministro da Justiça, Ander-
son Torres.

O novo diretor da PF será 
o delegado Marcio Nunes de 
Oliveira, que é amigo do mi-
nistro, ingressou na Polícia 
Federal na mesma geração e 
ocupava atualmente o cargo 
de secretário-executivo do 
Ministério da Justiça. Com 
o apoio de Bolsonaro, o mi-
nistro Anderson Torres que 
deve deixar o posto para dis-
putar eleição ao Senado pelo 
Distrito Federal em outubro.

Ainda sem motivo infor-
mado, a mudança tornará o 
comando da Polícia Federal 
mais próximo do ministro 
da Justiça, Anderson Torres, 
que, apesar de ser delegado, 
é bastante político e transita 
bem no Congresso e é ami-
go pessoal do presidente Jair 
Bolsonaro.

Delegados ouvidos re-
servadamente pelo Esta-
dão disseram que a troca 
foi inesperada, pois não ha-
via rumores de mudança no 
cargo. Maiurino ficou ape-

nas dez meses no cargo. Seu 
antecessor, Rolando Sou-
za, por sua vez, durou onze 
meses. Agora ex-diretor da 
Polícia Federal, Maiurino 
recebeu como “prêmio de 
consolação” a Secretaria 
Nacional de Política sobre 
Drogas (Senad).

As mudanças foram tor-
nadas públicas em edição 
extra do Diário Oficial da 
União (DOU) publicada na 
tarde dessa sexta-feira, 25. 
O ministro da Justiça, An-
derson Torres, em seguida, 
foi ao Twitter informar que 
“convidou” Paulo Maiurino 
para assumir a “relevante 
função de secretário da Se-
nad”. Na mesma mensagem, 
disse que o novo diretor-ge-
ral da PF, Marcio Nunes, dei-
xa um “grande legado” como 
secretário-executivo do Mi-
nistério da Justiça.

Nos bastidores da Polí-
cia Federal, delegados co-
mentam que a ida de Paulo 
Maiurino para a Direção-
Geral da Polícia Federal foi 
por uma indicação interna, 
que o ministro Anderson 
Torres aceitou. Mas há rela-
tos divergentes sobre o re-
lacionamento entre os dois: 
parte dos delegados diz que 
eles eram bem alinhados, 
outra parte diz que não ti-
nham uma relação próxima.

O novo diretor-geral, po-
rém, é afinadíssimo com 
Anderson Torres. Marcio 
Nunes de Oliveira foi supe-
rintendente da Polícia Fede-
ral no Distrito Federal e é res-

peitado dentro da instituição.
A gestão de Paulo Maiuri-

no na Polícia Federal fica-
rá marcada por desentendi-
mentos com delegados. Ele 
demitiu, por exemplo, o dele-
gado Hugo de Barros Correia 
um dia após ficar sabendo de 
última hora da realização de 
uma operação que envolvia 
aliados bolsonaristas.

Repercussão
Os peritos criminais fede-

rais, importante braço da PF 
que cuida exclusivamente da 
análise de documentos e ou-
tras provas que abastecem 
os inquéritos de Polícia Judi-
ciária, receberam com ‘preo-
cupação’ mais uma troca no 
topo da instituição. Maiuri-
no é o terceiro diretor-geral 
que se despede do cargo no 
governo Jair Bolsonaro, o que 
indica instabilidade em um 
órgão crucial para o Palácio 
do Planalto. 

n 

Os peritos 
criminais 
federais  
receberam 
com 
‘preocupação’ 
mais uma 
troca no 
comando da 
instituição.

Delegado Marcio Nunes de Oliveira foi nomeado para o cargo no lugar de Paulo Maiurino, que foi exonerado

Bolsonaro troca diretor-geral da PF
mudança no governo 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022
PROCESSO Nº 22.000.014775.2021

OBJETO/ÓRGÃO (S): AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, destinado à SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEECT, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 16/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00282-0
João Pessoa, 25 de fevereiro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público que na licitação su-

pracitada, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para 
execução de serviços de engenharia compreendendo a recuperação das estruturas de concreto 
armado da edificação que abriga o Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, foram INABILITADAS as seguintes empresas: Compacto Construções e 
Serviços Eireli ME e Zoih Engenharia Ltda. A Comissão  resolve conceder o prazo de 08 (oito) 
dias úteis, estabelecido no § 3, do art. 48, da Lei 8.666/93, para as licitantes encaminharem as 
documentações escoimadas dos erros.

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2022
Diana Coeli de Araújo Vital 

Presidente da Comissão de Licitação do TJPB

CONCORRÊNCIA Nº 43/2021
Registro CGE Nº 22-00032-0

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 43/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica das 
Travessias Urbana nas cidades Areia de Baraúna, Belém do Brejo do Cruz, Catingueira, Catolé do 
Rocha, Emas, Jericó, Livramento, Mato Grosso, Maturéia, Nova Olinda, Santa Luzia, Santana dos 
Garrotes, São Bento, São José do Bonfim, Teixeira e Vista Serrana, com aproximadamente 30,23 
km), que no decorrer do prazo recursal, impetraram, tempestivamente recursos contra a decisão da 
Comissão, as Empresas: CLPT CONSTRUTORA EIRELI através do processo DER-PRC-2022/00788 
e GL EMPREENDIMENTOS LTDA através do processo DER-PRC-2022/00828. Desta forma, em 
atendimento aos parágrafos 3º e 5º do artigo 109 da Lei de Licitações e Contratos, os autos dos 
processos ficarão com vistas franqueadas aos interessados na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação aos recursos a partir da data 
desta publicação no protocolo do DER/PB .

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 001/2022

REGISTRO Nº 22-00284-6
OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PALÁCIO DA REDENÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO 

DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO MUSEU DA HISTÓRIA DA PARAÍBA, EM JOÃO PESSOA/PB. 
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 30 de março de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

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 16 de março de 2022, às 
15h, 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, 24 de fevereiro de 2022.
Lúcio Landim Batista da Costa

Representante do Acionista Estado da Paraíba
e Presidente do Conselho de Administração

Republicado por incorreção.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
CNPJ(MF) No 09.123.027/0001-46

JOÃO PESSOA – PARAÍBA
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital, convidamos os Acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
DA PARAÍBA - CINEP a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação, às 
10:00 horas do dia 22de março de 2022, na modalidade vídeo conferência, em virtude da pandemia. 
Quando serão tratados os seguintes assuntos:

I – Apreciação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2021;

II -Eleição e Posse do Conselho Fiscal (Titulares e Suplentes) para o novo mandato;
III -Fixação dos honorários da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal
e outros assuntos de interesse social.
AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos Senhores Acionistas, que se encontra a disposição 

dos interessados, na sede social da empresa, no endereço supracitado, os documentos a que se 
refere o artigo 133 da Lei 6.404/76. 

João Pessoa, 22 de fevereirode 2022
RÔMULO SOARES POLARI FILHO

Diretor Presidente da CINEP

HOTEL CAIÇARA S/A – CNPJ 08.603.680/0001-40 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam 
convidados os senhores acionistas do HOTEL CAIÇARA S/A, a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a se realizar em sua sede social, na Av. Olinda, 235, Tambaú, nesta capital, as 10:00 
horas do dia 04 de Março de 2022, a fim de deliberar sobre o seguinte: a) Aprovação do Balanço 
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2020; b) 
Outros assuntos de interesse social. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores 
acionista, na sede social, os documentos a que se referem o Art. 133 da Lei 6.404/76. João Pessoa 
- PB, 31 de Março de 2021. A Diretoria.

REVOGAÇÃO DE ATO ANTERIORMENTE PUBLICADO
O diretor, Vanderson Marques dos Reis, do CENTRO DE FORMAÇÃO ONLINE, CNPJ Nº 

30.600.012/0001-18, com sede na Rua Afonso Pena, nº 863, Município de Rio Acima-MG, 
CEP: 34.300-000, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando a ausência 
de obediência às formalidades legais e demais procedimentos aplicáveis à espécie, torna SEM 
EFEITO o ato de publicação da relação parcial complementar de alunos concluintes, publicado 
no Diário Oficial do Estado da Paraíba, na edição do dia 08/02/2022, pág. 56, seção de ATOS 
EMPRESARIAIS. 

Rio Acima (MG), 17/02/2022. 
Vanderson Marques dos Reis

DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO ONLINE

Comarca de 12ª Vara Cível da Capital – PB. Edital de Intimação. Prazo: 30 dias ( arts. 257 , 
do CPC/15).Processo nº 0012147-32.2010.8.15.2001. Ação CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER. O Dr.MANUEL MARIA ANTUNES DE MELO, MM. Juiz de Direito titular da 12ª Vara 
Cível da Capital, emvirtude da Lei, etc. Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento 
do presente Edital, que poreste Cartório e Juízo tramita a ação acima mencionada, promovida 
por AUTOR: BANCO DONORDESTE DO BRASIL, em face de AGROPASTORIL FAZENDA 
OLHO D’ÁGUA LAGOA DAMATA S/A, CNPJ nº 08.664.419/0001-50, que através do presente 
Edital manda o MM. Juiz de Direitoda Vara supra INTIMAR a promovida acima referido(a), 
AGROPASTORIL FAZENDA OLHOD’ÁGUA LAGOA DA MATA S/A, CNPJ nº 08.664.419/0001-50 
por meio de seu representantelegal,atualmente em local incerto e não sabido, para,em 15 dias, 
tomar conhecimento da sentença de fls.135/136 de teor seguinte:DECIDO:De acordo com a 
petição inicial,a suplicada foi beneficiada comrecursos públicos oriundos do FINOR Fundo de 
Investimento do Nordeste,mediante participaçãoacionária;que deveria a suplicada cumprir uma 
série de obrigações,muitas das quais decorrentes da Leidas SA.,em razão do que foi notificada 
para apresentação dos documentos relacionados no rol dedocumentos, sem que tomasse 
qualquer providência;que dentre as muitas obrigações assumidas pelasuplicada, destaca-se 
a publicação das demonstrações financeiras e parecer de auditoria independente,bemcomo 
das atas das assembleias que as aprovaram. No caso vertente, petição inicial veio instruída 
comprova documental da qual se infere que a suplicada, de fato,foi beneficiada com recursos 
do FINOR, mediante participação acionária,conforme títulos representativos de ações prefe-
renciais, classe”B” hospedadosàs fls. I1 3/30. Por conseguinte, é dever da suplicada cumprir as 
obrigações de fazer reclamadas napresente demanda, nos termos da Lei n° 6.404/76,art.122, 
inc.Ill (deliberação,pela assembleia geral,dasdemonstrações financeiras apresentadas pelos 
administradores);art.133,c. Il (cópias dasdemonstraçõesfinanceiras);Lei n°8.167/91,art.21 c/co 
Dec.01/91,art.25 (remessa de cópias das demonstrações financeiras,devidamente certificadas 
por auditores independentes,à CVM e aos bancos operadores dosrespectivos fundos).No mesmo 
sentido,invoca-se,ainda, a Instrução n° 265da CVM,art.1 , art.7°, inc.I, eart.12, inc I. De outra 
senda,cumpre observar que,devidamente notificada(fls.31/37),a suplicadaquedou-se inerte, 
deixando de cumprir as obrigações assumidas por ocasião da obtenção do financiamentocom 
recursos públicos do FINOR, de tal sorte a ensejar,sem maiores delongas, a procedência do 
pedidoem todos os seus termos.Restou,entretanto, prejudicado o exame do pleito deduzido 
a título de medidaliminar,em virtude de não haver ocorrido sua análise ao longo de todo o iter 
processual. ISTO POSTO,JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA Condenar a suplicada 
a cumprir,no prazo de 45(quarentae cinco dias),todas as obrigações de fazer reclamadas na 
presente demanda, consistentes na publicação econsequente registro na Junta Comercial 
competente, dos seguintes documentos: a) Atada AssembléiaGeral Ordinária,que aprovou as 
Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios findos entre31/12/1985 e 31/12/1992 e 
31/12/1998 a 31/12/2008;b) Demonstrações Financeiras, acompanhadas dosPareceres de 
Auditores Independentes, relativas aos mesmos exercícios citados na alínea”a”.c)Atualização 
do respectivo cadastro junto ao Banco Operador.d) Fornecer ao credor a documentaçãoper-
tinente aos exercícios vincendos, tudo sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais),limitada a R$30.000,00(trinta mil reais),tudo nos termos do art.461,§ 4°, do CPC.Arbitro os 
honoráriosadvocatícios,em favor do(a) patrono(a)do autor,em R$2.000,00(doismil reais),a teor 
doart.85,§8°,doCPC-15,além do ressarcimento das custas/despesas processuais antecipadas, 
tudo em valoresdevidamente corrigidos.Custas já pagas. P.R.I. João Pessoa, 06 de outubro 
de 2017. Manuel MariaAntunes de Melo. Juiz de Direito.” E para que ninguém possa alegar 
ignorância, o presente Edital seráafixado no local de costume e publicado uma vez em jornal 
de grande circulação. 12ª Vara Cível daCapital-Paraíba, 16 de março de 2021. Eu, técnico/
Analista Judiciário desta vara, o digitei. MANUELMARIA ANTUNES DE MELO, Juiz de Direito 
da . 12ª Vara Cível da Capital-Pb, 17 de fevereiro de2022.

ANULAÇÃO DE ATO ANTERIORMENTE PUBLICADO
 – TORNA SEM EFEITO PARCIALMENTE

O Diretor do CENTRO DE ENSINO EDUCA NEXUS, ALCIMAR JOSÉ SILVA, CNPJ nº 
33.176.748/0001-07, com sede na Rua Piauí, nº 75, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB, CEP 
58.030-330,sob processo de credenciamento nº 0004136-5/2020, parecer 031/2020, resolução 
321 – 322/2021, CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO NA 
MODALIDADE de EDUCAÇÃO de JOVENS E ADULTOS – EJA E A DISTÂNCIA – EAD, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, considerando a ausência de obediência às formalidades 
legais e demais procedimentos aplicáveis à espécie, torna SEM EFEITO o ato de publicação da 
relação parcial complementar de alunos concluintes, no tocante às alunas SANDRA FELICIANO 
DE SOUZA, CINTIA REGINA DA SILVA E LUCIANA APARECIDA MARTINS, publicado no Diário 
Oficial do Estado da Paraíba, nas edições do dia 18/03/2021, pág. 54, e do dia 14/12/2021, pág. 
91, seção de ATOS EMPRESARIAIS.

João Pessoa (PB), 22/02/2022. 
ALCIMAR JOSÉ SILVA

CENTRO DE ENSINO EDUCA NEXUS

REVOGAÇÃO DE ATO ANTERIORMENTE PUBLICADO
O diretor, Vanderson Marques dos Reis, do CENTRO DE FORMAÇÃO ONLINE, CNPJ Nº 

30.600.012/0001-18, com sede na Rua Afonso Pena, nº 863, Município de Rio Acima-MG, 
CEP: 34.300-000, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando a ausência 
de obediência às formalidades legais e demais procedimentos aplicáveis à espécie, torna SEM 
EFEITO o ato de publicação da relação parcial complementar de alunos concluintes, publicado 
no Diário Oficial do Estado da Paraíba, na edição do dia 08/02/2022, pág. 56, seção de ATOS 
EMPRESARIAIS. 

Rio Acima (MG), 17/02/2022. 
Vanderson Marques dos Reis

DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO ONLINE

Rogerio Nitsch, CPF 36565958874 torna publico que requereu a SEMAPA- Secretaria  de 
Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para a residencia 
unifamiliar situada ao Condomínio Atlante Ville 34 . R Manoel Nobrega Filho 20 -  Lot. Bela 
Vista - Cabedelo - PB

O SR. PAULO ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR, CPF: 064.355.434-37, VEM 
POR MEIO DESTA TORNAR  PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMABY (SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE DE BAYEUX) AS LICENÇAS PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 
UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR LOCALIZADA NA RUA ALAMEDA NHAMBU,S/N, BAIRRO 
COMERCIAL NORTE, LOTEAMENTO ALPHAVILLE PARAIBA, QD.M1, LT.21,  BAYEUX-PB.

EDSON LADISLAU MACHADO DA SILVA , 45.452.755/0001-65torna público que requereu a SE-
MAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação 
para comercio varejista de bebidas Situado na Rua Bacharel Claudia Ruth Braga Pereira, 283,  cep: 
58.103-701 , jardim Camboinha, Cabedelo -pb.

Breno Pires e Daniel Weterman 
Agência Estado

Bolsonaro fez a quarta mudança no cargo de diretor-geral da Polícia Federaal durante a sua gestão

Propaganda partidária gratuita 
terá início hoje no rádio e na TV

eleições 2022

A partir deste sábado, co-
meça a veiculação da propa-
ganda partidária gratuita em 
emissoras de rádio e televisão. 
Segundo o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), na modalidade 
de inserções nacionais, o PSOL 
será o primeiro partido a levar 
ao ar o anúncio. A divulgação 
será das 19h30 às 22h30, às ter-
ças, quintas e sábados.

A propaganda partidá-

ria foi extinta em 2017, quan-
do foi mantido apenas o ho-
rário eleitoral em período de 
campanha.

O mecanismo foi retoma-
do em um projeto do Con-
gresso encabeçado pelo PL, 
partido que abrigou o presi-
dente da República, Jair Bol-
sonaro, para a eleição deste 
ano. Com a proposta, as le-
gendas voltarão a ter acesso a 
inserções nas emissoras para 
divulgar suas atividades.

Diferentemente da propa-

ganda eleitoral, que propõe 
de fato conquistar o voto do 
eleitor e deve iniciar a par-
tir de agosto, a propaganda 
partidária tem como obje-
tivo transmitir aos filiados 
mensagens sobre a execu-
ção do programa da legenda, 
além de divulgar as ativida-
des congressuais do partido.

Na busca de alavancar o 
nome de seus presidenciá-
veis, siglas devem colocar 
seus candidatos no centro 
das propagandas.

Giordanna  e Matheus de Souza 
Agência Brasil

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
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Analisar
O porta-voz do 

Kremlin, Dmitri 
Peskov, disse que 
Putin iria analisar 

a declaração de 
Zelenski, mas que 

ela seguia “um 
movimento numa 
direção positiva”

O presidente da Ucrânia, 
Volodmir Zelenski, propôs 
a Vladimir Putin uma nego-
ciação, segundo a agência de 
notícias russa RIA. Em dois 
pronunciamentos diferentes 
ontem, Zelenski afirmou que a 
invasão russa é como um ata-
que da 2ª Guerra, que está dis-
posto a dialogar e até mesmo 
adotar um “status neutro” -  o 
que, na prática, significaria o 
abandono da ambição de en-
trar na Otan.

“Não temos medo de fa-
lar sobre nada. Sobre garan-
tias de segurança para nos-
so país. Não temos medo de 
falar sobre o status neutro, e 
não estamos na Otan no mo-
mento”, disse, antes de ressal-
tar que essa condição tornaria 
seu país vulnerável a futuras 
agressões. “Mas que garan-
tias e, mais importante, quais 
países específicos nos dariam 
garantias?”

Em outro pronunciamen-
to na tarde de ontem em Kiev 
(pelo horário ucraniano), o 
presidente pediu negocia-
ções com a Rússia. “Eu quero 
mais uma vez fazer um ape-
lo ao presidente da Federa-

ção Russa. Vamos sentar na 
mesa de negociações e parar 
as mortes”.

Adotando sua política 
usual de morder e assoprar, 
a Rússia deu respostas em di-
reções contraditórias. O por-
ta-voz do Kremlin, Dmitri 
Peskov, disse que Putin iria 
analisar a declaração de Ze-
lenski, mas que ela seguia 
“um movimento numa dire-
ção positiva”.

“Vladimir Putin está dis-
posto a enviar uma delegação 
russa de alto nível a Minsk 
para negociações com uma 
delegação ucraniana”, dis-
se Peskov a agências russas. 
Minsk, capital de Belarus, já 
era a cidade em que conversa-
ções e acordos de paz foram 
realizados anteriormente en-
tre Rússia e Ucrânia, depois 
da ocupação da Crimeia pela 
Rússia, em 2014.

Já o chanceler russo, Ser-
gei Lavrov, disse que a Ucrâ-
nia “perdeu a oportunidade 
das negociações de seguran-
ça” e está “simplesmente men-
tindo” ao mostrar disposição 
para discutir um status neu-
tro. “O presidente Zelenski 
não disse a verdade, ele sim-
plesmente os enganou”, dis-
se Lavrov. “Ele está mentindo 

quando diz quer discutir o sta-
tus neutro da Ucrânia. Ele per-
deu a oportunidade das nego-
ciações de segurança”.

Lavrov afirmou que a di-
plomacia só terá lugar quan-
do a Ucrânia depuser armas 
e se render. “Estamos prontos 
para negociações, a qualquer 
momento, assim que as For-
ças Armadas ucranianas ou-
virem nosso chamado e de-
puserem suas armas”, disse o 
chanceler. “Ninguém irá atacá
-los, ninguém irá feri-los, po-
derão voltar para suas famí-
lias”, acrescentou.

Agência Estado

Presidente ucraniano disse que está disposto a dialogar e sinaliza desistir da proposta de entrada na Otan

Zelenski propõe negociar com Putin
Guerra na ucrânia

n 

O chanceler 
russo, Sergei 
Lavrov, 
afirmou que 
a diplomacia 
só terá lugar 
quando a 
Ucrânia 
depuser 
armas e se 
render

 Zelenski fez um apelo a Putin para negociar a paz e acabar com as mortes

Foto: Wikimedia Commons

A União Europeia concor-
dou nesta sexta-feira, 25, em 
congelar quaisquer bens eu-
ropeus do presidente da Rús-
sia, Vladimir Putin, e de seu 
ministro das Relações Exte-
riores, Serguei Lavrov, en-
quanto o líder da Ucrânia 
pedia ações mais rápidas e 
contundentes para punir a in-
vasão russa de seu país.

“O presidente Putin e o 
ministro das Relações Ex-
teriores Lavrov estão na lis-
ta de pessoas sancionadas”, 
disse o chefe da diplomacia 
europeia, Josep Borrell, ao 
fim de uma reunião de emer-
gência dos chanceleres euro-
peus para definir em deta-
lhes as novas sanções contra 
a Rússia.

A decisão unânime da UE, 
parte de um pacote de san-
ções mais amplo, indicou que 

as potências ocidentais estão 
adotando medidas sem pre-
cedentes para tentar forçar 
Putin a impedir a invasão to-
tal do país vizinho e desen-
cadear uma enorme guerra 
na Europa.

Esta é a segunda onda de 
sanções da Europa contra a 
Rússia, mas até então as me-
didas atingiam apenas pes-
soas do círculo próximo de 
Putin, bancos e instituições 
financeiras. Após apelos do 
presidente ucraniano, Vo-
lodmir Zelenski, os líderes 
europeus concordaram em 
impor os congelamentos a 
Putin e Lavrov, e não des-
cartam uma terceira rodada 
de ações.

“O mais importante é que 
Putin e Lavrov, responsáveis 
por esta situação, sejam seve-
ramente punidos pela UE”, 
declarou a ministra alemã 
das Relações Exteriores, An-
nalena Baerbock, ao chegar 

à reunião em Bruxelas. “Va-
mos atingir o governo de Pu-
tin onde deveria ser atingido: 
não apenas o plano econômi-
co e financeiro, mas no cen-
tro do poder”.

O ministro das Relações 
Exteriores da Áustria, Ale-
xander Schallenberg, disse 
que a medida seria “um pas-
so único na história em dire-
ção a uma potência nuclear, 
um país que tem assento per-
manente no Conselho de Se-
gurança, mas também mos-
tra o quão unidos estamos”. 
Não ficou claro qual seria o 
impacto prático sobre os dois 
homens e qual a importância 
de seus ativos na UE.

Um movimento igual-
mente grande seria proibir 
Putin e Lavrov de viajar para 
a UE. Mas os líderes deixa-
ram claro que isso estaria 
fora da mesa por enquanto, 
já que poderia complicar os 
movimentos diplomáticos.

UE congela bens de presidente russo

 
O secretário de Estado dos 

Estados Unidos, Antony Blin-
ken, telefonou para o minis-
tro das Relações Exteriores, 
Carlos França, na manhã de 
ontem, para tratar dos ata-
ques da Rússia à Ucrânia e so-
bre a posição do governo bra-
sileiro acerca do conflito.

De acordo com o Itama-
raty, os dois “discutiram o 
que é possível fazer para en-
cerrar as operações militares 
em curso, restaurar a paz e 
impedir que a população ci-
vil continue a sofrer as con-
sequências do conflito”.

Na véspera, a diplomacia 
americana manifestou o dese-
jo de que o Brasil condenasse 
os ataques e assumisse postu-
ra mais crítica sobre a ação mi-
litar desencadeada pelo presi-
dente russo, Vladimir Putin.

Blindken cobra posição do Planalto

Brasileiros deixarão o país

A Embaixada do Brasil em 
Kiev, na Ucrânia, anunciou na 
tarde de ontem que um trem 
vai partir da capital com des-
tino à cidade de Chernivtsi, 
no oeste do país, que fica nas 
proximidades da fronteira 
com a Romênia. Essa é a pri-
meira opção viabilizada pelo 
Itamaraty para a retirada de 
brasileiros do país, que sofre 
uma invasão de tropas mili-
tares da Rússia.

“Caso considerem que a si-
tuação de segurança em suas 
localidades o permita, cida-
dãos brasileiros e latino-a-
mericanos registrados junto 
à Embaixada poderão diri-
gir-se à estação. Não é neces-
sário comprar bilhetes. A che-
fia da estação está avisada do 
assunto, e buscará atender 
os cidadãos brasileiros e la-
tino-americanos. Sugere-se 
que os interessados cheguem 
com antecedência”, informou 
o serviço consular brasileiro, 
em uma publicação no Face-
book. 

Segundo a embaixada, a 
situação de segurança e de 
disponibilidade de transpor-
te em Kiev é instável e sujeita 
a mudanças repentinas e que, 
por isso, não é possível garan-
tir a partida ou lugares sufi-
cientes. A partida do trem es-
tava prevista para ocorrer por 
volta das 17h, pelo horário de 
Brasília (22h no horário local). 

“Prioridade deverá ser 
dada a mulheres, crianças e 
idosos. Viajantes que tenham 
sucesso em partir com o trem 
deverão ter em conta relevan-
tes dificuldades na chegada, 
onde há problemas com a fal-
ta de hospedagem, transpor-
te para a fronteira, bem como 
longas filas na imigração. Os 
cidadãos que decidirem esco-
lher essa viagem o farão por 
conta e risco próprio. A em-
baixada terá condições míni-

mas de prestar ajuda durante 
o trajeto até a fronteira com a 
Romênia, embora esteja sen-
do negociada a possibilidade 
de que o Conselho Regional 
de Chernivtsi ofereça trans-
porte até a fronteira”, alertou 
a embaixada. 

Por se tratar de uma eva-
cuação de emergência, o go-
verno brasileiro orienta que 
os passageiros levem apenas 
o essencial. Todos devem es-
tar munidos de documentos 
de identificação. 

A Embaixada do Brasil em 
Bucareste, capital da Romê-
nia, informará às autoridades 
romenas os nomes e números 
de documento de todos aque-
les que embarcarem no trem 
oriundo de Kiev, para acele-
rar os trâmites de ingresso 
no país. Além disso, o serviço 
consular está tentando con-
tratar um ônibus para trasla-
dar os cidadãos brasileiros da 
fronteira até a capital romena.

Na quinta-feira (24), o Mi-
nistério das Relações Exte-
riores informou que esta-
va preparando um plano de 
evacuação dos brasileiros 
do país, mas ainda não ti-
nha anunciado data e horá-
rios. Estima-se que a comu-
nidade brasileira na Ucrânia 
seja de 500 pessoas. Cerca de 
um terço já havia feito o reca-
dastramento junto à embai-
xada para se manterem in-
formados.

Rússia  quer
a derrubada  
do governo 

O secretário-geral 
da Organização do Tra-
tado do Atlântico Nor-
te (Otan), Jens Stolten-
berg, afirmou ontem que 
o avanço das tropas do 
exército russo em di-
reção a Kiev, capital da 
Ucrânia, tem como obje-
tivo remover o presidente 
eleito democraticamen-
te e mudar o governo na 
Ucrânia.

“O povo russo tem 
que saber que a guerra 
contra a Ucrânia não vai 
tornar a Rússia mais se-
gura nem vai fazer o país 
ser mais respeitado no 
mundo”, disse Stolten-
berg, que reafirmou total 
apoio da Otan à Ucrânia.

O secretário-geral da 
aliança militar disse ain-
da que Rússia e Belarus 
terão de pagar por suas 
ações. “Rússia como in-
vasor e Belarus como fa-
cilitador”. 

Stoltenberg afirmou 
que a Otan fortaleceu 
sua capacidade de defe-
sa, tem ativado os planos 
de defesa de seus alia-
dos e mobilizado elemen-
tos da força de resposta 
para mar, terra e ar. “Os 
Estados Unidos, Cana-
dá e aliados europeus já 
mobilizaram milhares de 
soldados para a parte les-
te da aliança”.

Stoltenberg avalia que 
a decisão do presidente 
russo de levar adiante a 
agressão contra a Ucrâ-
nia é um erro terrível do 
ponto de vista estratégi-
co e que a Rússia vai pa-
gar um preço muito alto 
nos próximos anos. 

Saída
 Embaixada do 
Brasil em Kiev 
anunciou que 
um trem sairá 

da capital para a 
cidade de Chernivts

Pedro Rafael Vilela 
Agência Brasil 

Marieta Cazarré 
Agência Brasil 

Vinícius Valfré 
Agência Estado

Agência Estado 

Diálogo
O ministro 

das Relações 
Exteriores, Carlos 
França, conversou 

com secretário 
dos EUA, Antony 

Blinken

“Qualquer declaração 
que condene as ações rus-
sas, como violações do direi-
to internacional e da carta 
das Nações Unidas, ajuda e 
é bem-vinda. Um pedido de 
desescalada das hostilidades 
ao povo ucraniano e de reti-
rada das tropas é um passo 
importantes para todos os 

países”, disse o atual chefe 
da diplomacia americana em 
Brasília, Douglas Koneff. “O 
Brasil é um país importante, 
tem assento no Conselho de 
Segurança. A voz do Brasil 
importa”.

O que começou como uma 
troca de acusações, em no-
vembro do ano passado, evo-
luiu para uma crise interna-
cional com mobilização de 
tropas e de esforços diplo-
máticos.

A mensagem faz parte do 
esforço de Washington para 
demonstrar força e união das 
demais nações democráticas 
contra os ataques da Rússia. O 
mesmo movimento de pres-
são sobre o governo brasilei-
ro tem sido feito por embai-
xadores de países da Europa, 
que cobram do Brasil uma 
posição mais clara a respeito 
da guerra.
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OBrasil se prepara para a construção de 
mais uma reforma tributária, dentre tantas 
ocorridas entre 1988 e 2013. Com base em 

dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada), neste período, o país experimentou 
pelo menos quinze reformas tributárias. Todas 
eles enfrentaram enormes dificuldades quanto a 
mudanças no arcabouço jurídico da tributação 
sobre o consumo.

Com isto, gostaria de ressaltar alguns aspectos 
da teoria econômica da tributação sobre o 
consumo, enaltecendo algumas premissas básicas 
que possam fundamentar uma possível reforma na 
taxação de bens e serviços.

Oportunamente, faz-se mister ressaltar a 
importância dos estudos que ultimamente venho 
realizando com o tributarista e também docente 
da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 
professor doutor Alexandre Salema, parceiro 
intelectual e companheiro de trabalho, pois o 
mesmo é auditor do Fisco Estadual da Paraíba 
(assim como eu), sobre os impactos das reformas 
(administrativa e tributária) no cotidiano futuro das 
administrações tributárias dos entes federados 
subnacionais (estados e municípios). 

Reitero que em seu mais recente artigo 
“Impacto tributário e federação fiscal”, Alexandre 
Salema pontuou três questões que saltam aos 
olhos: (1) pouco protagonismo das entidades 
representativas dos fiscais estaduais nas 
discussões sobre o tema; (2) o alargamento 
da base tributária sobre o consumo com o IBS 
(Imposto sobre Bens e Serviços); e (3) e o possível 
esvaziamento das atribuições das administrações 
tributárias locais pelas alterações no pacto 
federativo fiscal.

Por ter trazido estas questões à baila, 
sinto-me na obrigação de esclarecer que pela 
abordagem econômica, ou mais precisamente 
pela teoria econômica, é dado compreender a 
impossibilidade de o Estado determinar sobre 
quem efetivamente recairá o ônus tributário. Este, 
por sua vez, é determinado pelo mercado. Daí o 
principal entrave para efetivação de uma reforma 
tributária que contemple todos os setores da 
economia, pois estes sempre alegam que serão 
tributados mais que outros com as mudanças.

Como, no Brasil, a tributação do ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é 
pelo“princípio misto”, então qualquer mudança 
que possibilite a introdução do “princípio do 
destino” provocará também descontentamentos, 
principalmente entre Estados-membros produtores 
e também consumidores. Desde a promulgação 
da Lei Kandir (87/96), as administrações 
tributárias estaduais permanecem no paradigma 

tributário de não 
abertura perceptiva 
de que a técnica do 
valor agregado IVA 
(Imposto sobre o Valor 
Agregado) é a melhor 
para a arrecadação 
de tributos sobre o 
consumo.

Segundo estudos 
do Ipea, sobre “Uma 
reforma dual e modular 
da tributação sobre o 
consumo no Brasil” - 
(2018) - o modelo do 
IVA é mais vantajoso 
porque, ao dividir a 
arrecadação ao longo 
da cadeia, facilita não 

só a arrecadação, mas também a fiscalização. 
Contudo, este modelo de tributação não tem 
sido discutido com a necessária precisão pelas 
entidades sindicais representativas dos auditores 
fiscais estaduais. A compreensão deveria ser a de 
que o modelo de tributação do IBS é o mesmo do 
IVA, principalmente pelo alargamento do campo 
de incidência do imposto, cobrado em sede do 
consumo de bens e serviços.

Não obstante, o modelo do IBS proposto tanto 
pela PEC 45/2019 quanto pela PEC 110/2019 
pretende harmonizar a tributação (arcabouço 
jurídico-tributário) e os processos fiscalizatórios. 
Assim, haverá um esvaziamento de atribuições 
nas administrações tributárias estaduais, 
principalmente. Com uma tributação harmonizada 
e um modelo de taxação de bens e serviços pelo 
princípio do destino, desaparece a “guerra fiscal”, 
e a concessão de benefícios e incentivos fiscais 
se encerra enquanto instrumento de atração de 
plantas industriais por cada Estado-membro.

No curto prazo se anuncia futura e esperada 
reforma tributária constitucional, com um novo 
pacto federativo fiscal, significando fiscalização 
tributária integrada e unificação das regras do 
processo administrativo tributário.

Após seis votos favoráveis 
e cinco contra, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) formou 
maioria e garantiu a ‘revisão 
da vida toda’ para aposenta-
dos do Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS). A ação 
vale para quaisquer processos 
deste gênero no Brasil e, agora, 
será possível que todas as con-
tribuições junto ao INSS sejam 
consideradas no cálculo da 
média salarial destas pessoas. 

Chamada de ‘revisão da 
vida toda’, esta é uma ação 
judicial que possibilita que 
aposentados solicitem a consi-
deração de todas as suas con-
tribuições no INSS para o cál-
culo da média salarial. Nesta 
conta valem até mesmo as con-
tribuições anteriores a 1994 
(quando ocorreu a criação do 
real) e, por este motivo, a ren-
da previdenciária deve subir. 
Com a decisão do STF, a corre-
ção de atrasados pode render 
ao segurado valores superio-
res a R$ 100 mil. 

Este cálculo surgiu na ten-
tativa de reparar um desvio 
causado pela reforma da Pre-
vidência de 1999. À época, foi 
criada uma regra de transi-
ção que levou em considera-
ção duas lógicas diferentes 
para consenso salarial. A pri-
meira delas dizia que a média 
salarial daqueles que já eram 
segurados até 26 de novembro 
de 1999 seria calculada a partir 
de 80% das mais altas contri-
buições feitas a partir da cria-
ção do real. Já a segunda dizia 
respeito aos que se tornaram 
contribuintes a partir do dia 
27 de novembro do mesmo 
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ano. Neste caso, a média pas-
sou a ser calculada com base 
em 100% dos salários.

A decisão do STF, no entan-
to, leva em conta o fato de que 
os segurados com contribui-
ções em quantias considerá-
veis antes da adoção do Plano 
Real foram prejudicados pela 
norma estabelecida durante a 
transição. Isto porque o bene-
fício destas pessoas foi reduzi-
do devido ao impedimento da 
soma destes salários mais al-
tos (de antes de julho de 1994). 

Especialista em direito pre-
videnciário, o advogado Ro-
dolfo Pereira explica que o pe-
ríodo de transição foi muito 
prejudicial aos trabalhadores 
brasileiros. “É algo claramente 
injusto, afinal as contribuições 
sobre os altos salários aconte-
ceram e, necessariamente, o 
INSS deve retribuir o trabalha-
dor de maneira proporcional, 
do contrário passa a enrique-

cer indevidamente”, observa.
O advogado afirma que a 

‘revisão da vida toda’ é uma 
conquista dos aposentados, 
mas aconselha que, agora, é ne-
cessário que o beneficiário te-
nha atenção antes de propor a 
ação. Segundo o especialista, 
é importante fazer os cálculos 
previamente para entender se 
a correção será vantajosa ou 
não para o aposentado. Outro 
ponto levantado por Pereira é o 
tempo máximo para reclama-
ção de erros na aposentadoria, 
que é de 10 anos. 

Repercussão
Após a aprovação da ma-

nhã de ontem, a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
Metalúrgicos (CNTM) emitiu 
uma nota em comemoração às 
novas condições para os apo-
sentados que se inscrevem nes-
te cenário. Para o presidente da 
CNTM, Miguel Torres, a ‘revi-

são da vida toda’ é algo posi-
tivo para os trabalhadores. “A 
decisão final do STF foi a mais 
justa socialmente para os apo-
sentados de todo o país”, afir-
ma Torres ao destacar que a 
medida possibilita a correção 
das distorções de 1999 e, por 
isso, os benefícios dos aposen-
tados tendem a melhorar.

A reportagem de A União 
procurou pela agência da Pre-
vidência Social paraibana para 
saber mais sobre os impactos 
desta decisão na Paraíba, mas 
a seção não se pronunciou até o 
fechamento desta edição.

Quem tem direito
*Aposentados com con-

tribuições em quantias con-
sideráveis antes de 1994 cuja 
aposentadoria ainda não com-
pletou dez anos;

*Pessoas que se aposenta-
ram seguindo as normas da re-
forma da Previdência de 2019.

em 2021

Lucro líquido do BNB aumenta 59% 

Em 2021, o lucro líquido 
do Banco do Nordeste (BNB) 
aumentou em 59%. Ao todo, a 
aplicação de mais de R$ 41 bi-
lhões contribuiu para a manu-
tenção de 1,7 milhão de em-
pregos. As informações foram 
divulgadas pelo banco ontem 
durante reunião para apresen-
tar os resultados operacionais 
e financeiros de 2021. À Paraí-
ba, o banco destinou parte de 
suas aplicações nas infraestru-
turas aeroportuária, fotovol-
taica e eólica através do Fundo 
Constitucional de Financia-
mento do Nordeste (FNE). 

O resultado operacional 
das movimentações do BNB 
no ano passado chegou a R$ 
2,8 bilhões. O banco encerrou 
o exercício 2021 com lucro lí-
quido de R$ 1,62 bilhão, re-
sultado que, de acordo com a 
instituição, acompanhou o ín-

dice de eficiência operacional 
(cujo balanço final apresen-
tou avanço de quase 10 pontos 
percentuais em relação ao ano 
anterior, ficando em 53,1%). 

Para o presidente do BNB, 
José Gomes da Costa, a apura-
ção do ano passado foi positi-
va. “Estamos demonstrando a 
nossa capacidade de expandir 
resultados com custos admi-
nistrativos relativamente me-
nores”, afirma. Ainda de acor-
do com o BNB, houve alta de 
81,4% no índice operacional da 
instituição. Este percentual re-
presenta que o banco fechou 
o ano com crescimento de R$ 
2,81 bilhões. 

Além disso, mais de 651 
mil operações foram realiza-
das por meio do Fundo Cons-
titucional de Financiamento 
do Nordeste (FNE). Através 
dos recursos do FNE, as con-
tratações somaram R$ 25,9 mi-
lhões, valor superior ao contra-
tado em 2020.

Junto a outros quatro es-
tados, a Paraíba dividiu os R$ 
3,110 milhões em recursos vol-
tados à matriz fotovoltaica. Do 
valor total aplicado (R$ 8,360 
milhões), 37% foram para a 
matriz eólica (nos estados de 
Pernambuco, Bahia e Paraíba). 
Já com relação ao investimento 
aeroportuário, 9,8% dos recur-
sos totais foram distribuídos 
entre Paraíba e Pernambuco e 
este percentual corresponde a 
R$ 817,8 milhões.

Ao todo, cerca de R$ 41,8 

bilhões foram aplicados em 
cinco milhões de operações no 
Nordeste e em parte dos esta-
dos de Minas Gerais e Espíri-
to Santo. Se comparado a 2020, 
houve aumento de 4,2% no 
valor investido pelo BNB em 
2021. De acordo com análises 
do Escritório Técnico de Estu-
dos Econômicos do Nordeste 
(Etene), estes valores contri-
buíram para a criação ou ma-
nutenção de 1,7 milhão de pos-
tos de trabalho.

Na opinião do presiden-
te do BNB, a instituição teve 
grande importância no desen-
volvimento da região Nordes-
te ao longo do último ano, em 
especial por causa da pande-
mia. “É vidente a importância 
do BNB na preservação dos 
empregos e na promoção do 
bem-estar das famílias, que é 
nosso foco, além de auxiliar na 
competitividade das empresas 
da região”, constatou José Go-
mes da Costa.
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Com a decisão, todas as contribuições poderão ser consideradas no cálculo de aposentadoria do INSS
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O preço da passagem 
de ônibus em João Pessoa 
vai mudar a partir de hoje. 
Após reunião do Conselho 
Municipal de Mobilidade 
Urbana (CMMU), realiza-
da ontem, o reajuste de 25 
centavos foi aprovado após 
25 meses de congelamento 
do valor. Agora a passagem 
que custava R$ 4,15 passa 
para R$ 4,40.

Para que o reajuste fos-
se aprovado, algumas con-
trapartidas foram exigidas. 
Segundo o Sindicato das 
Empresas de Transporte 
Coletivo Urbano de Passa-
geiros de João Pessoa (Sin-
tur-JP), que esteve presente 
na reunião com represen-
tantes, foram exigidos: o 
aumento da frota de trans-
portes coletivos, saindo de 
364 para 370; a ampliação 
das linhas de ônibus de 70 
para 74; aumento de via-
gens diárias; garantia da 
integração temporal uni-
ficada em tempo único de 
60 minutos; e, ainda, a re-

novação da idade média 
dos veículos de nove para 
seis anos.

Para os passageiros que 
utilizam o ‘Passe Legal’, o 
benefício da integração de 
qualquer parte da cidade 
com o uso do cartão fica 
mantido.

De acordo com a asses-
soria do sindicato, as exi-
gências foram sugeridas 
pela Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Ur-
bana de João Pessoa (Se-
mob-JP).

O aumento vem após 
pressão das empresas de 
transporte coletivo com os 
custos da atividade. Isto 
porque os constantes au-
mentos do diesel, reajustes 
salariais dos trabalhadores 
do setor e as gratuidades do 
sistema acabam gerando 
prejuízo para as operações, 
principalmente durante o 
período de pandemia.

Em João Pessoa, assim 
como em todo o país, a ofer-
ta de veículos teve que ser 
ajustada à nova demanda. 
O número de transportados 
era de 5,58 milhões por mês 

antes da pandemia e pas-
sou para 3,20 milhões por 
mês, uma queda de, apro-
ximadamente, 43%. 

Cálculo do valor
O cálculo da tarifa é fei-

to com base no resultado 
da divisão de todos os cus-
tos do sistema de transpor-
te coletivo, pelo número de 
passageiros pagantes. As 
principais despesas que 
compõem os custos são: 
combustível, pneus e pe-
ças, manutenção, deprecia-
ção e remuneração dos fun-
cionários.

Na capital, o transporte 
coletivo conta com uma re-
dução tributária temporá-
ria de 50% no valor do Im-
posto Sobre Serviços (ISS). 
“Embora não seja suficien-
te para conter a grave cri-
se econômica e financeira 
pela qual passam as empre-
sas de ônibus, o benefício é 
muito importante num mo-
mento tão delicado porque 
passamos todos nós”, de-
clarou Isaac Júnior Morei-
ra, diretor institucional do 
Sintur-JP.

18    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba, SÁBADO, 26 de fevereiro de 2022 EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Ednando PhillipyEconomia

Novo valor foi definido em reunião realizada ontem pelo Conselho de Mobilidade Urbana e vale a partir de hoje

Passagem de ônibus vai a R$ 4,40
em João Pessoa

Os clientes pessoas físi-
cas do Banco do Brasil con-
tam com um canal a mais 
para pedirem o informe de 
rendimentos do Imposto 
de Renda. A instituição fi-
nanceira tornou-se a pri-
meira do país a fornecer o 
documento pelo aplicati-
vo WhatsApp. Para pedir 

o documento, basta o cor-
rentista enviar a mensagem 
“quero meu informe de ren-
dimentos” para o número 
(61) 4004-0001. O assistente 
virtual fará a identificação 
do cliente e enviará o do-
cumento em formato PDF. 
O cliente ainda poderá en-
caminhar o arquivo para o 
seu contador ou para outra 
pessoa. Segundo o Banco 
do Brasil, a novidade man-

tém a instituição na van-
guarda de soluções finan-
ceiras pelo WhatsApp. O 
banco foi o primeiro a usar 
o aplicativo de mensagens 
para oferecer serviços Pix, 
entendimento de mensa-
gens de voz, assistente vir-
tual especializado em pes-
soas jurídicas, renegociação 
de dívidas sem interação 
humana, serviços de INSS 
e de cobrança bancária.

As agências do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) de todo país estarão 
fechadas para o atendimen-
to ao público na segunda-
feira (28) e na terça-feira (1º). 
O atendimento será retoma-
do após o feriado de carna-
val, na quarta-feira (2), a par-
tir das 14h, para os segurados 
que tiverem agendamento 

marcado. Quem teve atendi-
mento marcado para a quar-
ta-feira (2), no período da ma-
nhã, não deve comparecer ao 
INSS. O segurado deve ligar 
para o telefone 135 e consul-
tar o novo horário de atendi-
mento. O próprio INSS fará a 
remarcação.

Durante o Carnaval, a 
central de atendimento 135 
funcionará em horário nor-
mal, de segunda-feira a sá-

bado, das 7h às 22h, horário 
de Brasília. O cidadão pode 
ligar para o telefone 135 para 
realizar agendamentos, tirar 
dúvidas ou acompanhar seu 
pedido de benefício.

O aplicativo Meu INSS 
também funcionará normal-
mente. No entanto, o atendi-
mento direto ao cidadão pela 
plataforma seguirá o mesmo 
cronograma das agências e 
retornará na quarta-feira.

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br
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Reajuste vem 
após pressão 
das empresas 
de transporte 
coletivo, 
que alegam 
acumular 
prejuízos com 
aumentos 
das despesas 
e com a 
redução de 
passageiros

Para os passageiros 
que utilizam o 
‘Passe Legal’, 
o benefício da 
integração de 
qualquer parte da 
cidade com o uso do 
cartão fica mantido

Com forte alta na arre-
cadação de tributos, as con-
tas do governo central (que 
reúne Tesouro, Banco Cen-
tral e INSS) registraram em 
janeiro o maior superávit 
para o mês desde o início 

da série histórica, em 1998. 
A diferença entre receitas 
e despesas ficou positiva 
em R$ 76,5 bilhões - ante 
R$ 43,5 bilhões há um ano.

No acumulado de 12 me-
ses, o resultado ainda é ne-
gativo em R$ 9,7 bilhões, 
equivalente a 0,02% do PIB. 
A meta fiscal de 2022 admi-
te um déficit primário de 

até R$ 170,5 bilhões, mas o 
governo espera um rombo 
inferior a R$ 100 bilhões.

Em janeiro, as receitas 
tiveram alta real de 17,8% 
em relação ao mesmo mês 
de 2021. Já as despesas subi-
ram 2,2%, descontada a in-
flação, principalmente por 
conta do pagamento de be-
nefícios do Auxílio Brasil 

em janeiro de R$ 7,2 bilhões, 
ante R$ 3 bilhões do antigo 
Bolsa Família no mesmo 
mês do ano passado.

As contas do Tesouro re-
gistraram superávit de R$ 
92,54 bilhões. Já o resulta-
do do INSS foi um déficit de 
R$ 16,01 bilhões, enquanto 
as contas do BC tiveram dé-
ficit de R$ 64 milhões.

Ucrânia
O secretário do Tesouro 

Nacional, Paulo Valle, dis-
se que o Brasil está “bem 
posicionado” para enfren-
tar possíveis impactos nos 
mercados com o conflito 
na Ucrânia. Segundo ele, o 
país tem apenas 5% da dí-
vida externa em dólares, 
participação de estrangei-

ros na dívida interna de 
pouco mais de 10%, 100% 
da necessidade de finan-
ciamento de 2022 em caixa 
e US$350 bilhões em reser-
vas internacionais. “O Te-
souro está com um caixa 
confortável, monitoramos 
o mercado e podemos to-
mar medidas quando ne-
cessário.”

Governo registra superávit recorde de R$ 76, 5 bilhões
desde 1998 

Lorenna Rodrigues 
Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

Banco do Brasil enviará informe 
de rendimentos pelo WhatsApp

Agências do INSS serão fechadas 
no Carnaval e reabrem na quarta

ImPosto de renda atendImento ao PúblIco

Wellton Máximo 
Agência Brasil

O consumo de energia 
elétrica recuou 0,1% em ja-
neiro, puxado pela queda 
do consumo das residên-
cias, que despencou 3,9% 
na comparação anual. Já o 
consumo industrial teve 
alta de 0,7% e o comercial, 
7,3%. No total, foram con-
sumidos 42.487 gigawatt-
s-hora (GWh), o segundo 
maior valor para o mês em 
toda a série histórica, des-
de 2004, perdendo apenas 

para janeiro do ano passa-
do. O mercado livre apre-
sentou alta de 4,2% no con-
sumo no mês, enquanto o 
consumo cativo das distri-
buidoras de energia elétri-
ca retraiu 2,6%. “O consu-
mo de eletricidade na classe 
comercial segue se recupe-
rando, seu bom desempe-
nho no mês anulou a retra-
ção registrada no consumo 
das residências, enquanto o 
consumo industrial expan-
diu marginalmente”, expli-
cou a EPE em nota.

Mesmo com uma peque-

na variação de 0,7%, o con-
sumo de eletricidade pela 
indústria é o maior para o 
mês de janeiro desde 2014, 
com 14.732 GWh.

As regiões Norte (+4,5%), 
Centro-Oeste (+3,6%) e Sul 
(+2,8%) expandiram seus 
consumos; enquanto Nor-
deste (-0,8%) e Sudeste 
(-0,6%) apresentaram re-
tração. Alagoas (+63,5%) se 
destaca com a maior taxa, 
ainda pelo efeito estatísti-
co da gradativa retomada 
no início de 2021 da produ-
ção de cloro-soda no estado.

 
O acesso ao Centro Vir-

tual de Atendimento da Re-
ceita Federal (e-CAC) pas-
sou a ter o nível de segurança 
aumentado. Quem usa o lo-
gin único do Portal Gov.br 
só poderá acessar o e-CAC 
com contas nível prata ou 
ouro, que têm mais recursos 
de proteção.

Em nota, a Receita Federal 
explicou que a mudança faz 
parte de um processo de me-
lhoria no acesso aos serviços 

digitais do órgão. Segundo o 
Fisco, o aumento na seguran-
ça permitirá que serviços do 
e-CAC atualmente acessíveis 
apenas com certificado digi-
tal (tipo de assinatura eletrô-
nica vendida a pessoas físi-
cas e empresas) possam ser 
fornecidos a mais usuários.

Além da conta Gov.br, 
pessoas físicas que decla-
ram Imposto de Renda e em-
presas optantes pelo Simples 
Nacional podem acessar o 
e-CAC usando o código de 
acesso, espécie de chave ele-
trônica renovável a cada dois 

anos. As demais empresas 
podem acessar o e-CAC por 
meio do certificado digital, 
caso não queiram usar o lo-
gin Gov.br.

Identificação segura 
para acessar serviços públi-
cos digitais, a conta Gov.br 
está disponível a todos os 
cidadãos brasileiros. O lo-
gin tem três níveis de segu-
rança: bronze, para serviços 
menos sensíveis; prata, que 
permite o acesso a muitos 
serviços digitais; e ouro, que 
permite o acesso a todos os 
serviços digitais.

Puxado por residências, consumo 
de energia elétrica recua 0,1%

Receita eleva nível de segurança 
para acesso ao portal e-CAC

em JaneIro mudança

Denise Luna 
Agência Estado

Wellton Máximo 
Agência Brasil

Agência Brasil
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O volume de mortes pro-
vocadas pela pandemia do 
coronavírus no ano passado, 
tornou 2021 um ano recor-
dista pela busca por inventá-
rios em cartórios paraibanos. 
Foi registrado um aumento 
de 55%, em relação a 2020. O 
levantamento foi feito pela 
Associação Nacional dos 
Cartórios, e revelou que esse 
aumento foi possível, porque 
os inventários passaram a 
ser feitos de forma virtual, 
por meio de videoconferên-
cia com os tabeliões. A inten-
ção do processo da partilha é 
dar a cada herdeiro o que lhe 
é de direito e quitar as obri-
gações de quem veio a óbito. 

Em João Pessoa, existem 
oito cartórios de notas que 
fazem inventários. O advo-
gado Wilson Santana, infor-
mou que realmente houve 
um aumento considerável 
pela busca de inventários 
no ano passado. Ele expli-
cou que geralmente, os in-
ventários são bem aceitos pe-
los herdeiros de uma família 
que procura esse procedi-
mento. Porém, existe uma 
pequena parcela de pessoas 
que não aceita a forma que 
a partilha dos bens foi fei-
ta. E quando não há acordo, 
o caso tende a seguir para a 
Justiça, mas em sua maio-
ria, eles são bem aceitos pe-
los herdeiros. 

Realizado em cartórios 
desde 2007, como alterna-
tiva rápida, prática e bara-

ta à via judicial, os atos de 
inventários fecharam 2021 
com um total de 2.155 escri-
turas lavradas na Paraíba, 
frente a 1.388 realizadas em 
2020. Dados divulgados pelo 
Colégio Notarial do Brasil 
– Seção Paraíba (CNB/PB), 
entidade que representa os 
cartórios de notas paraiba-
nos, mostram que o número 
de inventários realizados em 
2021 foi 58% maior na com-
paração com a média de atos 
praticados entre os anos de 
2007 e 2020.

“Esse crescimento nas so-
licitações dos inventários nos 
cartórios é uma consequên-
cia do aumento expressivo 
no número de óbitos. Além 
disso, está mais fácil a con-
cretização dessas deman-
das”, disse Sergio Albuquer-
que, presidente do CNB/PB. 
“Acreditamos que com o 
passar dos anos, todas essas 

solicitações de cartórios ex-
trajudiciais terão aumentos 
expressivos, pois a cada ano 
está mais prático a utilização 
desses serviços” completou.

Sessenta dias 
A lei determina que o pra-

zo para iniciar o inventário 
é de até 60 dias contados da 
data do falecimento do au-
tor da herança, podendo este 
prazo ser alterado pelo juiz 
ou a requerimento dos en-
volvidos. Caso o inventário 
não seja aberto neste prazo 
incidirá multa de 10% a 20%, 

calculado sobre o valor do 
Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doações (IT-
CMD), além da incidência 
de juros.

Para que o inventário pos-
sa ser feito em cartório, é ne-
cessário que todos os herdei-
ros sejam maiores e capazes, 
assim como haver consenso 
entre eles quanto à partilha 
dos bens. O estado da Paraí-
ba autoriza a realização do 
inventário extrajudicial mes-
mo que haja testamento vá-
lido, desde que exista prévia 
autorização judicial. A escri-

tura de inventário também 
deve contar com a participa-
ção de um advogado.

E para realizar o inventá-
rio de forma on-line em car-
tório, os herdeiros devem es-
tar em comum acordo com 
a divisão de bens e não ter 
pendências judiciais com fi-
lhos menores ou incapazes. 
O processo pode ser realiza-
do por meio da plataforma 
e-Notariado (www.e-nota-
riado.org.br), onde os fami-
liares, de posse de um cer-
tificado digital emitido de 
forma gratuita por um car-

tório poderão declarar e ex-
pressar sua vontade em uma 
videoconferência conduzida 
pelo tabelião.

Os serviços desta plata-
forma também estão dispo-
níveis em dispositivos mó-
veis. Pelo e-Notariado ainda 
é possível realizar divórcios, 
testamentos, inventários, 
uniões estáveis, escrituras 
de compra e venda e muitos 
outros atos. Os valores são os 
mesmos praticados nos ser-
viços presenciais e regula-
mentados em tabela defini-
da por lei estadual.

EDIÇÃO: J. N. Ângelo
EDITORAÇÃO: Joaquim Ideão
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Pregão Eletrônico 1/2022-31º BIMtz
1. O Ordenador de Despesas do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado torna 

público a realização do Pregão Eletrônico 1/2022, (Nº 64097.011228/2021-19) 
que acontecerá no dia 14 de março de 2022 às 10:00h(horário de Brasília), e 
tem por objeto a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, para  atender 
às necessidades do 31º BIMtz .

2. O Edital e seus anexos estarão disponíveis na Seção de Licitações do 
31º BIMtz à Rua quinze de novembro, 100, Palmeira, Campina Grande-PB, das 
08:30 às 16:30 horas (horário de Brasília) e, nos sites:www.31bimtz.eb.mil.br ou 
www.comprasgovernamentais.gov.br.

WELLIGTON JUNIO MATHEUS PIRES -  Ten Cel
ORDENADOR DE DESPESAS DO 31º BIMTZ

 AVISO DE LICITAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE- 7ª RM/7ªDE- 7ª BDA INF MTZ
31°  BIMTZ ( R I DE LINHA DO MA 
E SC/1772)
“BATALHÃO PERIBEBUÍ”.

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

Aumento foi registrado no ano passado em comparação a 2020, segundo a Associação Nacional dos Cartórios

Busca por inventários cresceu 55%  
EFEITOS DA PANDEMIA NOS CARTÓRIOS

José Alves  
zavieira2@gmail.com

Dados
Os atos de

 inventários fecharam 
2021 com 

um total de 2.155 
escrituras lavradas
na Paraíba, frente 
a 1.388 realizadas 

em 2020

n 

Levantamento 
foi possível, 
porque os 
inventários 
passaram a 
ser feitos de 
forma virtual, 
por meio de 
video com os 
tabeliões

Dependendo da estru-
tura familiar do indivíduo 
que morreu, ascendentes 
(como seus pais), descen-
dentes (filhos), cônjuges e 
parentes como tios e sobri-
nhos podem fazer parte 
do processo e se beneficiar 
da herança. Caso o faleci-
do não tenha bens em seu 
nome e, existindo valores 
dos quais ele é credor ou 
devedor, o inventário é dis-
pensado. Sendo as devidas 
quitações feitas em proce-
dimento de alvará judicial.

Metade dos inventários 
no país já é feita em cartó-
rios por causa da rapidez. 
O procedimento pode le-
var de uma a duas semanas 
para ser concluído. Existem 
casos em que o inventário 
fica até cinco anos para-
do no Judiciário. Por outro 
lado, um cartório tem con-
dições de resolver a questão 
em 15 dias, e o patrimônio 
já entra em circulação.

Para dar entrada num 
procedimento desse, a famí-
lia deve apresentar os docu-
mentos de identificação do 
falecido e a certidão de óbito 
e de casamento, se houver. 
Deve apresentar também 
informações sobre os bens e 
dívidas relacionados ao in-
ventário - certidões de imó-
veis, por exemplo. É neces-
sária a emissão da certidão 
comprobatória de inexis-
tência de testamento, expe-
dida pela central eletrônica 
do Colégio Notarial do Bra-
sil (CNB-CF), e as certidões 
negativas da Receita Federal 
e da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional. O preço 
do inventário depende do 
valor do patrimônio deixa-

do e, na maioria dos casos, a 
quantia em cartório, tabela-
da por lei estadual, é menor 
do que na via judicial. Com 
o processo de inventário fi-
nalizado, é necessário trans-
ferir as propriedades para 
o nome dos herdeiros. Para 
isso, deve-se apresentar a 
escritura no Cartório de 
Registro de Imóveis (bens 
imóveis), no Detran (veícu-
los), no Cartório de Regis-
tro Civil de Pessoas Jurídi-
cas ou na Junta Comercial e 
nas agências bancárias (con-
tas bancárias).

O Colégio Notarial 
do Brasil – Seção Paraíba 
(CNB/PB) é a entidade de 
classe que representa insti-
tucionalmente os tabeliães 
de notas do estado da Pa-
raíba. O Colégio tem rea-
lizado diversas atividades 
a fim de integrar os notá-
rios do Estado e atualizá
-los tanto com as novidades 
gerais e como as segmenta-
das de sua natureza.

Ações em caso de morte

n 

Procedimento 
pode levar de 
uma a duas 
semanas para 
ser concluído. 
Existem casos 
em que o 
inventário fica 
até cinco anos 
parado no 
Judiciário.

MuDANçAS

Inmetro lança novo modelo regulatório

O crescimento nessas solicitações dos inventários é uma consequência do aumento expressivo de mortes

O presidente Jair Bolso-
naro disse ontem (25) na ce-
rimônia de lançamento do 
novo modelo regulatório do 
Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro) que a regulamenta-
ção vai atender os diferentes 
setores da sociedade - consu-
midores, comércio, empresas, 
serviço - e vai ajudar na rein-
dustrialização do país. “Des-
de quando a gente aperta o 
botão do interruptor em casa, 
em tudo que a gente faz e usa 
na vida, tem a mão de vocês 
[do Inmetro]. E isso influencia 
no final, no preço mais barato 
das coisas e na segurança da-
quilo que passa pela análise 
de vocês para o bem de todos 
nós”, disse Bolsonaro.

Entre outros pontos, o 
novo modelo vai determi-
nar o que deve ser observa-
do em termos de seguran-
ça e qualidade dos produtos, 
mas não como o fabricante 
deverá fazer. Segundo o ór-
gão, a iniciativa vai trazer 
mais previsibilidade para a 
atuação regulatória e contri-
buir para a inovação do setor 
produtivo.

“[Esse é] o modelo regula-
tório que interessa para todo 
mundo. Por muitas vezes, se 
cria uma exigência que ver-
dadeiramente está criando 
dificuldade para vender faci-
lidade”, disse o presidente. “E 
agora estamos mostrando que 
vamos voltar a industrializar 
o Brasil, e o primeiro passo é 

não atrapalhar o empresário”, 
acrescentou.

O presidente do Inmetro, 
Marcos Heleno Guerson, dis-
se que o modelo regulatório 
incorpora os princípios da 
Lei de Liberdade Econômica 
(13.874/2019), que, entre ou-
tros pontos, dispõe sobre a 
atuação do Estado como agen-
te normativo e regulador da 
atividade econômica.

Guerson disse que o mo-
delo não vai criar impedimen-
to para a implantação de no-
vas formas de produção ou 
de prestação de algum ser-
viço, desde que a segurança 
seja garantida pelo fornece-
dor. Na avaliação do presiden-
te do Inmetro, a iniciativa vai 
favorecer a inserção do país 
na chamada indústria 4.0, que 
incorpora de maneira mais in-
tensa as tecnologias de auto-
mação no processo produtivo.

“[A indústria 4.0] é uma 
transformação na economia 
de um país que exige que to-
dos os órgãos que trabalham 
em apoio ao setor produtivo 
se reinventem. O Inmetro en-
tendeu que precisa se trans-
formar para que seu supor-
te, seu apoio e suas soluções 
de infraestrutura da qualida-
de estivessem mais adequa-
das para as necessidades de 
hoje”, disse.

A elaboração do modelo 
regulatório resultou de um 
processo iniciado em 2020 e 
que levou 15 meses para a sua 
conclusão. Durante o proces-
so, os segmentos produtivos 
tiveram voz ativa na elabora-
ção do documento.

Segundo o presidente 
da Associação Brasileira de 
Avaliação de Conformida-
de (Abrac), Synésio da Cos-
ta, o Inmetro entendeu que 
precisava consultar a base, e 
que até então o setor produti-
vo não estava compreenden-
do qual a direção que o órgão 
queria tomar. “Eu disse a ele 
[Guerson] que a gente não es-
tava entendendo o que o In-
metro ia fazer, porque minha 
tia não tinha entendido e eu 
sou do tempo em que quan-
do a gente falava que uma 
tia não consegue entender é 
porque uma coisa não está 

certa”, brincou Costa. “Tem 
tudo para dar certo porque 
não nasce com oposição, com 
resistência”, afirmou.

A implementação será 
gradual e se dará em 5 anos, 
a partir da publicação. Ainda 
de acordo com o presidente 
da Abac, o novo modelo vai 
ajudar a resolver descompas-
sos entre as normas de pro-
dução do Brasil e do exterior. 
“Agora a gente vai poder di-
zer no exterior que tem polí-
tica de qualidade. Vai poder 
dizer: agora é assim que fun-
ciona o jogo no Brasil!”, dis-
se Costa.

Luciano Nascimento  
 Agência Brasil

Foto: CNR/CANVA-PRÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAVE CGM: UR3W-9H0O-BLDZ-8Q3B
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.0004/2022  PROCESSO ADM. Nº 2022/277

CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 924985
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de vestimentas necessárias para a composi-

ção do UNIFORME ESCOLAR, de modo a atender as necessidades dos alunos efetivamente matricula-
dos no ano letivo de 2022 na Rede Municipal de Ensino nas etapas da Educação Infantil, do Ensino Fun-
damental I e II, da Educação de Jovens e Adultos– EJA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, tor-
na público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá atra-
vés do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.licita-
coes-e.com.br, a partir do dia 02/03/2022, às 16h. A abertura das propostas ocorrerá no dia 14/03/2022, 
às 08h30 e disputa às 09h00. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.licitacoes-e.com.br e 
http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 28 de fevereiro de 2022. 

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2022.
Daiane Roberta Souza Marinho 
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC
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Por pressão de especialistas, a Organização Mundial da Saúde retirou o termo de Classificação Internacional

OMS: Velhice não é mais uma doença

Daniel Rolo, geriatra: “Termo busca desmistificar a ideia de declínio funcional”        Fabrício Oliveira é mestre em gerontologia e psicólogo com atuação exclusiva com os idosos

Fotos: Arquivo Pessoal

Envelhecer é tão natu-
ral quanto o brotar das fo-
lhas e o cair das chuvas. 
Assim como tudo ao redor 
é mutável, o corpo huma-
no também e, com o passar 
do tempo, a idade se acu-
mula entre as “juntas”. Se é 
um processo da natureza, 
por que seria considera-
do doença? Em dezembro 
do ano passado, a Organi-
zação Mundial da Saúde 
recebeu pressão de espe-
cialistas e organizações li-
gadas ao envelhecimento 
para retirar o termo “ve-
lhice” do novo quadro de 
doenças da 11ª edição da 
Classificação Internacio-
nal de Doenças, o CID-11.

A iniciativa por parte 
dos engajados nas causas 
do envelhecimento como 
processo natural levou em 

consideração que quan-
do uma organização com 
o peso da OMS classifica 
a velhice como uma doen-
ça, passa a imagem de que 
envelhecer e ser velho não 
é uma coisa boa. Essa per-
cepção alimenta estereóti-
pos e fortalece preconcei-
tos como o etarismo. “O 
movimento #stopidadis-
mo, integrado por diversas 
organizações ibero-ame-
ricanas ao qual faço par-
te, redigiu um documento 
de repúdio para OMS com 
posição contrária e essa 
classificação”, comentou 
Fabrício Oliveira, mestre 
em gerontologia e psicó-
logo com atuação exclusi-
va com os idosos.

Em janeiro, já este ano, 
a OMS voltou atrás e de-
sistiu da classificação. “O 
recuo do órgão aconteceu 
após pressão de organiza-
ções científicas e da socie-

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com 

dade civil, que temiam que 
a inclusão do termo velhi-
ce mascarasse problemas 
de saúde reais para a ter-
ceira idade e aumentasse o 
preconceito contra idosos. 
No entanto, o texto aprova-
do, a expressão será subs-
tituída por envelhecimen-
to associado a declínio na 
capacidade intrínseca”, ex-
plicou o psicólogo.

Esse conceito intitulado 
de “capacidade intrínse-
ca” foi adotado pela OMS 
como o “composto de to-
das as capacidades físicas 
e mentais de um indiví-
duo, avaliadas por cinco 
domínios: cognição, hu-
mor, sensorial, locomoção 
e vitalidade. Entretanto, 
a capacidade intrínseca é 
apenas um dos fatores que 
irão determinar o que uma 
pessoa mais velha pode fa-
zer”, explicou Fabrício. 

Para o médico Daniel 

Rolo, especialista em ge-
riatria e medicina paliati-
va, a escolha do termo bus-
ca desmistificar a ideia de 
que o declínio funcional 
é uma característica di-
retamente vinculada ao 
envelhecimento. “A per-
da de capacidade funcio-
nal é uma questão muito 
ampla que pode ou não es-
tar associada ao envelheci-
mento. Faz parte do ciclo 
de cada um de nós nas-
cer, crescer, se desenvolver 
(nesse momento ganha-
mos habilidades progres-
sivas nas nossas vidas), 
envelhecer (fase em que 
percebemos perda de ca-
pacidades de forma pro-
gressivas, mas que não 
necessariamente necessi-
tam ser consideradas pa-
tológicas ou necessitam 
de tratamento específico) 
e morrer”, justificou o es-
pecialista.

“O movimento #stopidadismo, 
integrado por diversas 
organizações ibero-americanas 
ao qual faço parte, redigiu um 
documento de repúdio para 
OMS com posição contrária e 
essa classificação”

Fabrício Oliveira

Em um processo de en-
velhecimento saudável, 
cuidar da saúde mental é 
um aspecto essencial. “Da 
mesma forma que a saú-
de não é só a ausência de 
doenças, a saúde mental 
é vista mais que a ausên-
cia de perturbações psíqui-
cas, que pode ser entendi-
do como um processo de 
múltiplas e complexas in-
terações compostas por fa-
tores biológicos, psicológi-
cos e sociais do indivíduo. 
Quando não temos apoio 
familiar ou social em nosso 
envelhecimento, estamos 
vulneráveis a problemas 
psicossomáticos”, obser-

vou o terapeuta, Fabrício 
Oliveira.

O psicólogo reconhe-
ce que os idosos são mais 
vulneráveis e, com isso, 
a saúde mental se torna 
mais fácil de ser abalada 
por qualquer motivo. “Não 
podemos continuar acei-
tando que velhice é uma 
coisa ruim para quem ain-
da vai envelhecer. Quan-
do falamos ou agimos com 
preconceitos com a idade, 
esquecemos que vamos en-
velhecer ou que temos ido-
sos em nosso convívio fa-
miliar e social. O impacto 
é muito grande e devasta-
dor, que suas consequên-

cias são irreversíveis”, aler-
tou o especialista. Segundo 
ele, o etarismo pode cau-
sar depressão, isolamento 
social e outros problemas 
psicológicos nos idosos.

A reconsideração da 
OMS serve para ressaltar 
a mensagem de que a ve-
lhice não é uma doença ou 
algo ruim. “Faz parte de 
uma fase de vida que cada 
um de nós espera passar 
caso viver muitos anos de 
vida seja um dos nossos 
objetivos de vida. A grande 
questão está na qualidade 
dessa vida e não na velhi-
ce em si”, reiterou o geria-
tra, Daniel Rolo. 

Para Fabrício, a socieda-
de deve se alinhar a essa 
percepção da OMS, mudan-
do seu olhar em relação ao 
envelhecimento. “Se come-
çarmos a partir de hoje a 
valorizar o velho como um 
novo, mais adiante vamos 
colher uma bela longevi-
dade de valores e respeito 
pelo próximo que envelhe-
ce. Esse é o ponto principal 
de nossa trajetória futura, 
desmistificar o envelheci-
mento como coisa ruim, 
associando esse período a 
doenças e inutilidade, va-
mos acabar com o etaris-
mo para sempre”, finalizou 
o psicólogo.

Etarismo pode causar depressão e isolamento social
n 

Reconsideração 
da OMS serve 
para ressaltar a 
mensagem de 
que a velhice 
não é uma 
doença ou algo 
ruim

11ª edição do Cid-11
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Nada como uma vitória contra uma 
grande equipe fora de casa e principal-
mente quebrando um tabu de 37 anos 
sem vencer o adversário. A vitória por 1 
a 0 sobre o Sport, na Ilha do Retiro, em 
Recife, foi bastante comemorada pela 
torcida e também por dirigentes, joga-
dores e comissão técnica do Botafogo, 
afinal, tirou o time da lanterna do gru-
po B subindo para a quinta posição e 
com chances reais de classificação.

É que segundo o site estatistico 
chance de gol, o Botafogo passou de 
19,7% de chance de classificação antes 
do jogo contra o Sport e agora chega a 
53,8%, ainda com um jogo a menos que 
os adversários. O Sousa caiu para 11,1% 
e o Campinense subiu um pouco pas-
sando para 5,3% a possibilidade de ain-
da chegar à segunda fase.

O Belo agora tem o mesmo número 
de pontos do quarto colocado, o Náu-
tico, e ainda tem um jogo a menos que 
a equipe pernambucana, que vai cum-
prir na próxima quarta-feira, no Almei-
dão, contra o Sergipe, último coloca-
do do grupo A, com apenas um ponto 
conquistado em cinco jogos. Se vencer, 
o Botafogo vai ultrapassar, inclusive, o 
Bahia, que hoje está na terceira coloca-
ção. Em seguida, o time da estrela ver-
melha vai encarar o clássico contra o 
Campinense, também em João Pessoa.

Apesar do excelente resultado em 
Recife, o elenco não teve muito tempo 
para comemorações e já se apresentou 
ontem à tarde no CT da Maravilha do 
Contorno. Mesmo com o Carnaval, não 
haverá folga para os jogadores, por cau-
sa do jogo de quarta-feira, contra o Ser-
gipe. Hoje, o time reserva vai disputar 
um amistoso com o CSP, à tarde, no pró-
prio CT. De acordo com a programação, 
distribuída durante a semana pela as-
sessoria de imprensa do clube, haverá 
também treino amanhã pela manhã. 

O técnico Gerson Gusmão valorizou 
demais o empenho dos jogadores con-
tra o Sport, mesmo reconhecendo que 
o time não teve uma atuação brilhan-
te, tecnicamente falando.

“Nós deixamos a desejar no primei-
ro tempo. Fomos uma equipe muito 
apagada, abaixo do que podemos jogar. 
No segundo tempo, melhoramos um 
pouco e conseguimos o nosso gol. De-
pois, resistimos muito bem à pressão do 
Sport, que veio para cima, e com mui-
ta garra e entrega dos jogadores, conse-
guimos a vitória, que nos deixou numa 
posição muito boa, precisando apenas 
fazer bem o dever de casa para conse-
guirmos a classificação. Estou muito fe-
liz e acredito que o torcedor também, 
porque não é fácil jogar com o Sport em 
seus domínios, e a história mostra isso, 
porque quebramos um tabu de 37 anos”, 
disse o treinador.

Para o jogo contra o Sergipe, na pró-
xima quarta-feira, o atacante e artilhei-
ro do time, Gustavo Coutinho, preocu-
pa. Ele, após ter feito o gol da vitória, 
sofreu uma contusão na perna e deixou 
o gramado mancando bastante. Outro 
que também deixou o jogo se queixan-
do de problemas foi o atacante Leilson, 
mas esse não deverá ser problema para 
o próximo jogo.

n
Faltam duas rodadas 
para a conclusão 
da primeira fase da 
Copa do Nordeste que 
serão realizadas nos 
dias 5 e 12 de março

Belo sobe na tabela e possibilidade de chegar à segunda fase é de 53,8% após a vitória sobre o Sport

Botafogo mais perto da classificação
copa do nordeste

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A  PG J V E D GP GC SG
1º  Fortaleza-CE  12 6 3 3 0 14 5 9
2º  CSA-AL  11 6 3 2 1 10 4 6
3º  Sampaio-MA  7 6 2 1 3 8 8 0
4º  Sport-PE  7 5 2 1 2 4 4 0
5º  Campinense-PB  5 6 1 2 3 7 10 -3
6º  Globo-RN  5 6 1 2 3 3 14 -11
7º  Atlético-BA  4 5 1 1 3 3 7 -4
8º  Sergipe-SE  1 5 0 1 4 2 7 -5

GRUPO B

CLUBES  PG J V E D GP GC SG
1º  Ceará-CE  12 6 3 3 0 9 2 7
2º  CRB-AL  11 5 3 2 0 7 3 4
3º  Bahia-BA  10 6 3 1 2 13 7 6
4º Náutico-PE  8 6 2 2 2 9 8 1
5º Botafogo-PB  8 5 2 2 1 4 5 -1
6º  Altos-PI  7 5 2 1 2 6 5 1
7º  Floresta-CE  7 6 2 1 3 5 10 -5
8º  Sousa-PB  7 6 2 1 3 5 10 -5

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores e membros da comissão técnica comemoram a vitória de 1 a 0 sobre o Sport, na Ilha do Retiro, que quebrou um jejum de 37 anos

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo

Jogo
atrasado contra o 
Sergipe ainda da 
primeira rodada 
será realizado na 
próxima quarta-
feira, no Estádio 

Almeidão

Diretoria busca reforços após eliminação na Copa do Brasil
campinense

A diretoria do Campinense está 
buscando a contratação de reforços 
para a sequência das disputas do 
Campeonato Paraibano e da Copa 
do Nordeste. Os novos jogadores de-
verão chegar logo após o término de 
alguns campeonatos estaduais, foi o 
que garantiu o treinador Ranielle Ri-
beiro, após a eliminação do time na 
Copa do Brasil, na última quinta-fei-
ra, após um empate sem gols contra o 
São Paulo, no Amigão.

“Eu peço paciência ao torcedor, 
porque alguns atletas estão cumprin-
do contrato nos campeonatos esta-
duais. Após as eliminações de alguns 
clubes nessas competições, eles pode-
rão vir defender o Campinense. Nós 
temos a necessidade de algumas con-
tratações pontuais, mas o grupo de jo-
gadores que o clube tem hoje é muito 
bom, ao contrário do que falam por aí 
que é um elenco de Série D”, afirmou 
o treinador, que não falou em dispen-
sas, mas que certamente acontecerão 
com a vinda de novos atletas.

Após a partida contra o São Pau-

lo, o elenco ganhou uma folga mere-
cida para descansar da maratona de 
jogos por três competições diferen-
tes. Os jogadores só vão se reapresen-
tar na próxima segunda-feira, para 
dar início aos treinos para enfrentar o 
Botafogo, no sábado, em João Pessoa, 
pela Copa do Nordeste. O clube hoje 
está na quinta colocação do grupo A, 
com cinco pontos, e com a derrota do 
Sport para o Botafogo, aumentaram 
um pouco as chances de classificação, 
que eram de apenas de 3,2 por cento 
e subiram agora para 5,3 por cento.

Apesar da eliminação do clube na 

Copa do Brasil, o técnico Ranielle Ri-
beiro acha que a Raposa se despediu 
da competição deixando todos que fa-
zem o clube com um sentimento de 
dever cumprido.

“Nós não enfrentamos uma equi-
pe qualquer. Enfrentamos um São 
Paulo, uma das melhores equipes da 
América do Sul. Nós fizemos um jogo 
de muita marcação no primeiro tem-
po, tentando segurar o adversário, 
superior tecnicamente, e no segun-
do tempo, conseguimos incomodar 
o adversário, criando algumas opor-
tunidades. Infelizmente, não conse-

guimos o nosso objetivo que era sur-
preender o tricolor. Mas os jogadores 
estão de parabéns, pela raça e pela de-
terminação, cumprindo tudo aqui-
lo que treinamos e foi determinado. 
Muita gente pensava que iríamos ser 
goleados e acabamos representando 
bem o futebol paraibano. Esse regula-
mento da Copa do Brasil é cruel com 
os pequenos clubes”, disse o treinador.

O goleiro Mauro Iguatu, que teve 
de deixar o campo contundido, dis-
se que ficou triste com a elimina-
ção, mas feliz com o desempenho 
da equipe.
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Na próxima segun-
da-feira, o Auto Espor-
te vai apresentar no CT 
do Mangabeirão, o novo 
treinador escolhido pela 
diretoria para coman-
dar o clube na sequência 
da disputa do Campeo-
nato Paraibano. Trata-se 
de Reginaldo Sousa, que 
após oito anos, volta ao 
comando técnico de um 
time da 1ª divisão do fu-
tebol paraibano. 

Reginaldo retorna ao 
Auto Esporte, depois de 
onze anos, para comple-
tar a sua quinta passa-
gem pelo alvirrubro. O 
novo comandante chega 
num momento em que 
o clube ocupa uma zona 
de desconforto na tabela 
de classificação, cenário 
já vivido pelo treinador 
em duas oportunida-
des quando comandou 
o Atlético de Caja-
zeiras. Em ambas, o 
Trovão chegou a dis-
putar as finais do Es-
tadual. Agora, pelo 
Auto Esporte,  Re-
ginaldo chega com 
o objetivo de também 
fazer história no clube.

“Chego para encarar 
uma missão que não é 
fácil. Mas os resultados 
acontecem quando se 
trabalha, acreditando na 
determinação e no po-
tencial. A nossa missão 
não é de apenas man-
ter o clube na 1ª Divi-
são, mas sim de levá-lo 
à disputa do quadran-
gular final.  Espero re-
petir o trabalho que tive 
no Atlético, quando por 
duas oportunidades, em 
2001 e 2007, tirei o clube 
de uma zona de rebaixa-
mento e chegamos a dis-
putar as finais dos tur-
nos”, comentou.

O  t r e i n a d o r  d e  5 5 
anos tem experiência e 
várias passagens por clu-
bes paraibanos. Seu últi-
mo trabalho, na  Paraí-
ba, foi em 2017, quando 
disputou o Campeonato 
Paraibano da 2ª Divisão 
com o Miramar. Já na eli-
te do futebol do estado, 
teve seu último traba-
lho no comando técnico 
do Atlético de Cajazei-
ras, em 2014. Seu maior 
título de expressão foi 
o título de campeão pa-
raibano, em 2009, con-
quistado pelo Sousa.

O novo treinador do 
Macaco Autino já  co-
manda o clube no pró-
ximo compromisso pelo 
Campeonato Paraiba-
no e terá logo no primei-
ro trabalho, um grande 
teste. 

O Auto Esporte vai 
encarar o rival, Botafo-
go, no dia 9 de março, 
no Almeidão, em João 
Pessoa, em partida vá-
lida pela 6ª rodada no 
Paraibano. Na competi-
ção, o alvirrubro ocupa 
a vice-lanterna do grupo 
A, com três pontos so-
mados, em três partidas 
disputadas.

Ontem, o clube confir-
mou as  contratações  do 
lateral  esquerdo Trauco, 
de 22 anos, com passagens 
pelo Bangu, Resende e Ma-
dureira, e do atacante Fa-
brício, de apenas 19 anos.

A Fórmula 1 anunciou 
que, em decisão tomada 
em conjunto com a FIA e 
as equipes, não realizará o 
Grande Prêmio da Rússia 
após a invasão das forças 
armadas do país invadirem 
a Ucrânia nesta semana. “É 
impossível realizar o Gran-
de Prêmio da Rússia nas 
atuais circunstâncias”, diz 
a organização em nota so-
bre a edição na cidade de 
Sochi, que seria disputada 
em setembro.

Na quinta-feira, o piloto 
Sebastian Vettel fez ques-
tão de se posicionar sobre a 
crise militar e diplomática 
e foi duro em suas declara-
ções. O presidente da asso-
ciação de pilotos da Fórmu-
la 1 (GPDA) disse que não 
disputaria o GP em protes-
to por ver “pessoas inocen-
tes perdendo vidas por ra-
zões estúpidas.”

“Acordei esta manhã 
chocado com as notícias. É 
horrível ver o que está acon-
tecendo”, lamentou o tetra-
campeão mundial, da Aston 
Martin. “A minha opinião é 
que não devemos ir, e deci-
di que não vou. Acho que é 
errado correr naquele país 
(Rússia). Lamento muito pe-
las pessoas inocentes que 
estão perdendo a vida, sen-
do mortas por razões es-
túpidas sob uma lideran-
ça muito estranha e louca.”

A decisão da Fórmula 1 
vai de encontro com de ou-
tras entidades esportivas de 
retirar eventos esportivos 
da Rússia. A Uefa trocou a 
cidade da final da Liga dos 
Campeões de São Peters-
burgo para Paris, no Stade 
de France, no dia 28 de maio.

A Fifa também vai tra-
tar do calendário dos jogos 
das seleções que disputarão 
a repescagem para a Copa 
do Mundo deste ano, no Ca-
tar. Polônia, Suécia e Repú-
blica Checa descartaram jo-
gar partidas na Rússia. O 
presidente Gianni Infantino 
adotou um discurso em que 
pede pelo diálogo constru-
tivo e evitou tomar decisões 
que afetem os jogos.

Técnico se apresenta na próxima segunda-feira com a missão de manter o clube na primeira divisão para 2023

Reginaldo comandará o Auto Esporte
novo técnico

Ele nasceu na belíssima e verde cidade 
de João Pessoa, precisamente no dia 10 de 
dezembro do ano de 1940, foi registrado por seus 
pais com o nome de SEVERINO CÂNDIDO DO 
NASCIMENTO, mas para o mundo da bola ele 
ficou conhecido como o lateral esquerdo “BIU 
FERRETTI", atleta que jogava na bola e possuía 
uma enorme regularidade dentro das quatro 
linhas.

Biu Ferretti batia bola nas peladas do 
saudoso bairro da Torre, e quando foi no ano de 
1957, ingressou no quadro amador do Esporte 
Clube União, equipe extinta que possuiu os seus 
tempos áureos na década de 60, quando era 
presidida por Manoel Fernandes Costeira Neto, 
o abnegado Seu Costeira, diretor da gráfica do 
Jornal A União.

Quando foi no início do ano de 1961, Biu 
Ferretti foi promovido ao quadro de profissionais 
do rubro-negro da capital, equipe que dava 
grande dor de cabeça aos clubes considerados 
grandes do nosso rico e histórico futebol. 
Passando a jogar ao lado de Freire, Lando, 
Walter Moreira, Miruca, Delgado, Trial, Mineiro, 
Paulo Foba, Vicente, Naná e tantos outros que 
vestiram aquele saudoso uniforme com as cores 
da nossa Paraíba. No início do ano de 1965, o 
Botafogo Futebol Clube precisava de um lateral 
esquerdo com as características de Biu Ferretti: 
seguro, firme, que não comprometesse o sistema 
defensivo e que fazia o simples com bastante 
regularidade. No Belo, Biu Ferretti jogou as 
temporadas de 65, 66 e 67, não conquistando 
títulos, mas dividindo as responsabilidades 
com atletas do nível de Fernando, no gol, Lúcio 
Mauro, na lateral direita, Telino, na zaga, 
Nininho e Santana, no meio de campo e o finado 
Zito Camburão no ataque.

Em 1967, o nosso homenageado resolveu 
pendurar as suas famosas chuteiras e dedicar-
se aos estudos, concluindo o Ensino Médio 
para depois ingressar na Universidade Federal 
da Paraíba e concluir o curso de Farmácia e 
Bioquímica. O seu futebol continuou sendo visto, 
porém de forma amadora em equipes de bairro 
e com a camisa dos imortais da Associação 
Recreativa de Futebol Sub – 100.

Aposentado do serviço público, ele lembra 
com saudade daquela época em que se jogava 
por prazer e amor ao esporte. Não se ganhava 
dinheiro, não havia o apoio logístico nem as 
condições estruturais de hoje, mas o futebol 
era jogado para frente e com inteligência, 
fazia gosto. Hoje, ao lado de sua esposa, filhos 
e netos, ele recorda da abnegação de Seu 
Costeira para ajudar os atletas nomeando-os 
na gráfica do jornal e também para colocar o 
time em campo. Lembra das viagens para jogar 
no Sertão e em Campina Grande, em campos 
de gramados e dimensões irregulares para 
enfrentar fortes adversários. 

Para nós torcedores, cronistas e desportistas 
paraibanos, ficou a certeza de que o senhor 
SEVERINO CÂNDIDO DO NASCIMENTO, o 
popular “BIU FERRETTI”, escreveu o seu nome 
com tintas douradas e perpétuas na brilhante 
história do futebol paraibano.

Causos 
  & lendas do nosso futebol

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaborador

Você se lembra 
de Biu Ferretti?

Foto: Causos&Lendas

Biu Ferreti, no 
detalhe, pela 

equipe da União

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

F-1 decide não realizar o GP da 
Rússia devido a invasão na Ucrânia

mais represália

Agência Estado
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O Grande Prêmio de Fórmula-1 
de Sochi, na Rússia, não vai mais 
acontecer conforme decisão da FIA

Reginaldo Sousa 
retorna ao clube, 

depois de 11 
anos, com uma 

árdua missão

“Acordei 
esta manhã 
chocado com 
as notícias. É 
horrível ver 
o que está 
acontecendo”

Sebastian Vettel
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Como prometido, a Uefa 
agiu rápido e retirou a decisão 
da Liga dos Campeões de São 
Petersburgo, na Rússia, e de-
finiu que o novo palco será o 
Stade de France, no dia 28 de 
maio. A entidade anunciou a 
troca após reunião extraordi-
nária, ontem, dando uma res-
posta imediata à invasão dos 
russos à Ucrânia.

"O Comitê Executivo da 
UEFA realizou uma reunião 
extraordinária na sequência 
da grave escalada da situa-
ção de segurança na Europa. 
E decidiu transferir a final da 
Liga dos Campeões 2021/22 
de São Petersburgo para o 
Stade de France em Saint-De-
nis. O jogo será jogado como 
inicialmente programado, no 
sábado, 28 de maio, às 21h (17 
horas de Brasília)", anunciou 
a Uefa.

A de c i são  ser ia  n a  
Gazprom Arena, Estádio do 
Zenit e administrado por um 
grande parceiro da entidade. 
Mas a pressão de outras con-
federações alegando falta de 
segurança acabou sendo de-
cisiva para a terceira troca 
seguida do palco da grande 
decisão europeia. As duas 
anteriores foram ocasiona-
das por causa da pandemia 
de Covid-19 em Kiev e Istam-
bul e acabaram em Portugal.

Será a sexta final da Liga 
dos Campeões na França e 
a terceira neste novo palco. 
Em 2006, o Barcelona fez a 
festa no Stade de France em 
decisão emocionante com 
definição da virada nos mi-
nutos finais, com gol heroico 
do brasileiro Belletti e triun-
fo por 2 a 1 sobre o Arsenal. 
Em 2000 o título ficou com o 
Real Madrid, diante do Va-
lencia. O Stade de France 

marcou a primeira conquis-
ta da seleção francesa em 
Copas do Mundo. Em 1998, 
com show de Zidane, bateu 
o Brasil por 3 a 0.

As outras três decisões da 
Liga dos Campeões no país 
foram no Parque dos Prínci-
pes, casa do Paris Saint-Ger-
main, em 1956, 1975 e 1981. A 
equipe francesa está nas oita-
vas de final, abriu vantagem 
sobre o Real Madrid com 1 
a 0 na ida e busca o inédi-
to título.

"A Uefa deseja expres-
sar os seus agradecimentos 
e apreço ao presidente da Re-
pública francesa, Emmanuel 
Macron, pelo seu apoio pes-
soal e empenho em transfe-
rir o jogo mais prestigiado 
do futebol europeu de clubes 
para França num momen-
to de crise sem preceden-
tes", agradeceu a entidade. 
"Juntamente com o governo 

francês, a Uefa apoiará total-
mente os esforços de várias 
partes interessadas para ga-
rantir o resgate de jogadores 
de futebol e suas famílias na 
Ucrânia que enfrentam ter-
ríveis sofrimentos humanos, 
destruição e deslocamento."

A Uefa ainda anunciou 
que o Comitê Executivo da 
UEFA também decidiu que 
os clubes e seleções russas e 
ucranianas que participem 
nas competições da Uefa 
terão de jogar em casa em 
estádios neutros até novo 
aviso.

"O Comitê Executivo 
da Uefa decidiu ainda per-
manecer de prontidão para 
convocar novas reuniões ex-
traordinárias, regularmente 
sempre que necessário, para 
reavaliar a situação legal e 
factual à medida que evolui 
e adotar novas decisões con-
forme necessário."

Jogos de hoje
n AlAgoAno
17h
ASA x CSA

n BAiAno
16h
Vitória x Atlético-BA

n CArioCA
17h
Fluminense x  Vasco

n PAulistA
18h30
Mirassol x Ponte 
Preta
20h30
Guarani x Santo 
André
Ituano x Ferroviária

n CeArense
17h45
Iguatu x Ceará

n PernAmBuCAno
16h30
Santa Cruz x Retrô

n sergiPAno
15h15
América x Confiança
16h30
Atlético x Marui-
nense

n mineiro
16h30
Pouso Alegre x Atlé-
tico-MG

n gAúCho
16h30
Juventude x Caxias
São Luiz x São José
19h
Internacional x 
Grêmio

n PArAnAense
16h
Paraná x União
Rio Branco x Lon-
drina
19h
Maringá x FC Cas-
cavel

n PArAense
15h30
Paragominas x Ta-
pajós
Bragantino x Inde-
pendente
Amazônia x Itupi-
ranga
Tuna Luso x Caeté
Castanhal x Pay-
sandu
Remo x Águia de 
Marabá

Curtas
STJ quer o presidente mais
velho como interino na CBF

Por 26 votos a zero, Rogério Caboclo foi punido na 
última quinta-feira com mais 20 meses de suspensão, 
e, com isso, está afastado definitivamente do comando 
da CBF. Uma nova eleição será convocada e um 
novo presidente será eleito para um mandato que irá 
até abril do próximo ano. Antes, contudo, um novo 
imbróglio jurídico precisará ser desfeito.Isso porque 
ao mesmo tempo em que os 26 dirigentes estavam 
reunidos no prédio da CBF para apreciar o parecer 
da Comissão de Ética que pedia o afastamento de 
Caboclo - seriam 27, mas a federação de futebol 
do Pará não participou porque, por lá, também há 
dúvidas sobre quem a dirige - , em Brasília o ministro 
Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), determinava que a CBF nomeie interinamente 
seu diretor mais velho para comandar a entidade.

Paraibano Sub-17 com
duas partidas para hoje

Depois da abertura do Campeonato Paraibano 
Sub-17 no último meio de semana, a competição 
terá sequência, hoje, com a realização de mais duas 
partidas. Padre Zé e VF4 se enfrentam, às 15h, no 
Campo do Onze, em João Pessoa. Também às 15h, 
será a vez do Diamante, de Santa Rita, receber o 
Escorpyos, no Mangabeirão, em João Pessoa. No 
comando técnico do clube de Santa Rita, o treinador 
Ramiro Sousa, vai passar a experiência vivida dentro 
das quatro linhas para os jovens que sonham com uma 
oportunidade profissional no futebol.  “Essa é uma 
competição que revela jovens jogadores. Vários dos 
garotos enxergam uma oportunidade de aparecerem 
para o mundo do futebol. Temos desenvolvido um 
trabalho voltado para buscar jovens talentos. Espero 
que possam fazer um bom campeonato e alguns deles 
despontar individualmente para o futebol”, comentou.

Medvedev desbanca o sérvio
Djokovic e é o novo número 1

O ranking da ATP tem um novo número. Daniil 
Medvedev assegurou o topo do tênis na última 
quinta-feira com a eliminação de Novak Djokovic 
nas quartas de final do ATP de Dubai. Assim, 
o russo se torna apenas o segundo tenista nos 
últimos 18 anos a liderar o ranking sem ser o Big 
Three: Rafael Nadal, Roger Federer e o próprio 
Djokovic. O último havia sido o britânico Andy 
Murray, em 2016. Campeão do Aberto da Austrália 
em 2021, Djokovic não competiu na edição desse 
ano,devido às polêmicas envolvendo a sua decisão 
de não se vacinar contra a Covid-19, e não pode 
defender seu primeiro lugar no ranking. O sérvio 
só não foi ultrapassado porque Medvedev acabou 
derrotado na final por Nadal, em um dos maiores 
jogos da história.

Torcida do Bahia ataca
ônibus e fere goleiro Danilo

A delegação do Bahia sofreu um ataque com 
bomba na noite da última quinta-feira, quando 
o ônibus do clube se dirigia à Arena Fonte Nova 
para enfrentar o Sampaio Corrêa pela Copa do 
Nordeste, vitória de 2 a 0 da equipe da casa. O time 
tricolor informou que atletas ficaram feridos e o 
caso mais grave foi o do goleiro Danilo Fernandes, 
atingido por estilhaços no rosto.

A explosão aconteceu na altura do último 
viaduto da Av. Bonocô. Com cortes próximos 
ao olho, Danilo Fernandes foi levado por uma 
ambulância para um hospital de Salvador. Alguns 
atletas também passaram mal por conta do susto 
causado pela explosão. Em nota, o Bahia ainda 
informou que um carro, conduzido por uma mulher, 
que transitava ao lado do ônibus do time também 
foi atingido.

Além disso, o clube anunciou que estava 
avaliando se o jogo, marcado para as 21h30, iria 
acontecer. Por volta das 21h, o técnico Guto Ferreira 
deu entrevista já na beira do campo da Arena Fonte 
Nova para confirmar que a partida iria ser jogada.
“O grupo, através de sua dignidade e seu profis-
sionalismo, vai entrar em campo para honrar as 
cores do Bahia”, disse o treinador. Por conta do 
atentado contra o ônibus tricolor, o goleiro Danilo 
Fernandes, o lateral Matheus Bahia e o atacante 
Marcelo Cirino ficam de fora da partida.

Em represália à invasão na Ucrânia, Comitê da Uefa marca a decisão dos campeões da Europa para o Stade de France

Final da Liga será em maio, na França
boicote à rússia

Neste sábado, no Estádio Nílton San-
tos, acontece mais um clássico carioca, 
agora envolvendo Fluminense e Vasco 
que jogam a partir das 17 horas. Mais 
preocupado com o jogo de volta da Pré
-Libertadores, já que está nas semifinais 
do torneio estadual, o tricolor tem pro-
blemas para escalar o centroavante, já 
que Fred se machucou e a tendência do 
técnico Abel Braga é colocar um time 
alternativo, pensando no jogo de volta 
contra o Millionarios, da Colômbia, na 
próxima terça-feira, em São Januário.

Abel tem várias opções e ainda não 
decidiu quem será o atacante. Willian 

Bigode, Luiz Henrique, Caio Paulista 
e Alexandre Jesus são opções. O Vas-
co, que tem dois pontos a menos que o 
Fluminense, pode assumir a liderança 
do Campeonato Carioca

Enquanto o Flu derrotou o Volta 
Redonda por 3 a 0 na rodada anterior, 
o Vasco venceu o Audax por 1 a 0. O 
time comandado por Zé Ricardo tem 
19 pontos e está na  terceira posição. O 
Flamengo, vice-líder, joga amanhã con-
tra o Resende e o Botafogo, quarto co-
locado vai enfrentar a Portuguesa. Fal-
tam três rodadas para encerrar a fase 
classificatória.

Agência Estado

Foto: Reprodução/Instagram

Fluminense defende a
liderança contra o Vasco

carioca

Vasco e Fluminense vão se 
enfrentar neste sábado no 
Estádio Nílton Santos

O Stade de France é multiuso e 
localizado na cidade de Saint-Denis, 
ao norte da capital Paris, na França

Foto: Lucas Merçon/Fluminense
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1525 — Cuauhtemoc, imperador asteca
2003 — Clóvis Bezerra Cavalcanti, médico 
e político (PB)

Mortes na História

Flecha (Gilberto Alves de Souza)
23/2/2022 – Aos 75 anos, em 
Canoas (RS). Jogador de futebol, 
ex-ponta-direita do Grêmio (RS). 
Nascido em Porto Alegre, em 31 
de dezembro de 1946, defendeu 
as cores do clube entre os anos 
de 1968 e 1971. Começou a carreira no Avenida, 
de Santa Cruz do Sul (RS), e viveu seu melhor 
momento no final da década de 1960, quando 
defendeu a camisa do Grêmio. Também 
defendeu o Flamengo, de Caxias do Sul (RS).

Foto: Divulgação Mauro Soares
24/2/2022 – Aos 69 anos, em Porto 
Alegre (RS), de causas naturais. 
Ator gaúcho que estreou no 
teatro em 1966, atuando na peça 
‘Os Deuses Riem’, em Pelotas 
(RS). Mudou-se em 1977 para 
Porto Alegre, onde continuou a carreira de ator. 
Entre seus trabalhos como ator destacam-se: 
‘Os Dragões do 21º Dia’ (1978), ‘O Evangelho 
Segundo Zebedeu’ (1978), ‘A Lata de Lixo da 
História’ (1979), ‘Esta É a Sua Vida’ (1981) e 
‘Doce Vampiro’ (1982).

Foto: Facebook

Obituário

Leonardo Marsicano
24/2/2022 – Aos 58 anos, vítima 
de uma parada cardíaca. Ex-
presidente do Santos de João 
Pessoa, era filho de José Walter 
Marinho Marsicano, conhecido 
por Tereré, criador e fundador 
do Santos. Deixa dois filhos e duas filhas: 
Leonardo de Menezes Marsicano Filho, Emanuele 
Vasconcelos Marsicano, Thaís Gomes Marsicano e 
José Walter Marinho Marsicano Segundo. Também 
deixa viúva a esposa Janete Gomes Marsicano. 
Ele integrava o quadro de funcionários da 
Federação Paraibana de Futebol (FPF).

Foto: Instagram

Paulo Alves Monteiro
24/2/2022 – Em Campina Grande 
(PB). Era pai da juíza federal 
Adriana Carneiro da Cunha 
Monteiro Nóbrega, da 3ª Vara 
Federal. Ele deixa esposa, filhas, 
netos e genros.

Foto: Reprodução

Aforismo
“Este é o medo: a morte virá e 

nós ainda não vivemos. Estamos 
apenas nos preparando para 

viver. Nada está pronto; a vida não 
aconteceu.”

(Osho)
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Acabei de ler o livro ‘Sertão de Bodocongó’, de 
cumpade Efigênio Moura. Com xilogravuras ilustrando 
os capítulos, o livro lembra as obras de Ariano 
Suassuna, mas ‘Sertão de Bodocongó’ é um romance 
onírico, com espírito de conto nordestino, tecido numa 
criativa mistura da ‘Belle au Bois Dormand’, do clássico 
Perrault; com a ‘Alice in Wonderland’, de Lewis Carroll; 
e ‘La Divina Commedia’, de Dante Alighieri.

O personagem central da obra é João Heleno, 
essa é a sua graça. Deprimente figura, saudável, mas 
totalmente dependente da esposa, que lhe cuidava 
com extremo zelo. Todo o trabalho árduo da casa era 
feito por ela, Enaura, uma mulher doente de uma vida 
inteira dedicada ao indolente marido, mas de uma 
ternura e assistência vigilante a João que até nos evoca 
compaixão: “Chegue, meu véi, sente aqui. Cuidado 
com as canela no banco”.

Porém, a vida mansa de João desaba quando 
a esposa morre picada de cobra. Fechado em luto, 
ele se vitimiza jogando a culpa pro destino e, como 
todo ser inexpressivo e inseguro, deixa os afazeres 
do sítio, o gado solto, e se banha numa infusão de 
folha de louro para forçar um estado de dormência 
profunda, tipo catalético, que o remete a um mundo 
de encantamentos. Lembrei de Guimarães Rosa: “As 
pessoas não morrem, ficam encantadas”.

Em sonho lúcido, onde o sonhador sabe que 
sonha, João caminha na estrada do inconsciente 
em âmbitos como os dos contos zooformitas de La 
Fontaine, com aparições de faunos falantes, como 
o oitibó, o bode, o caititu e até um gato maracajá, 
sorridente e transforme ao modo do gato de Sheshire 
da ‘Alice no País das Maravilhas’. Esta fase da jornada 
é enfadonha e se o leitor não for resiliente abandona 
o livro no meio, pois é um longo trecho cercado de 
enigmas confusos, com toques do ‘Reino das Águas 
Claras’, de Monteiro Lobato, com João réu num 
tribunal de peixes, e de reminiscências infantis, de um 
Joãozinho mofino dividido entre os afetos e os conflitos 
de um menino enjeitado pela mãe, calado pelo pai e 
encharcado pelos irmãos. Nessa fase se evidencia o 
coitadismo e a autopiedade do personagem.

Mais adiante, tudo muda. Nem bicho, nem 
estrada, nem porteira e João ingressa na fase fóbica e 
dantesca da jornada, vendo as coisas pegando fogo 
ao seu entorno, rios de larva com bolhas se estourando 
e em cada bolha a cabeça de um desconhecido 
e aparecem mortos conhecidos a lhe falar, alguns 
amigos, seu pai e Carminha, sua afetuosa irmã, que 
veio para trazer-lhe um tiquinho d’água. Então ele 
se questiona: “Será que eu morri?”. Não à toa, nesse 
lugar ele reconhece Virgílio Trindade, um antigo amigo 
que tentou guiá-lo no passado. Decerto uma alusão 
ao Virgílio, que foi guia de Dante no inferno e no 
purgatório.

A última fase da jornada de João pelo vale da 
morte se mescla à dramaturgia de Ariano Suassuna, 
surge uma procissão que lhe faz lembrar as missas 
na igreja que dá costas para o Rio Taperoá, mas a 
procissão se evapora no ar e lhe vem as primeiras 
queixas: “Essa bixiga de sonho podia me dá uma 
botija, mas não, só dá agonia”. E então lhe aparece 
a personificação da morte, a Onça Caetana, mas 
ela não veio lhe buscar porque achava-o indigno 
de morrer. Desprezível, pidão, presunçoso, egoísta, 
se borrava de medo de tudo, mas vivia a se gabar, 
se fazer de justo injustiçado para ouvir os outros lhe 
elogiar e mimar a alma. As choradeiras de João 
representam o nordestino depriment, retratado em 
tela por Portinari e tomado por estereótipo de nosso 
povo, mas o genuíno caráter da gente nordestina é o 
euclidiano: “Antes de tudo um forte”.

Como na peça ‘La vida es sueño’, de Lope da 
Veiga, João vivia no desconhecimento de si mesmo, 
e somente quando foi capaz de enxergar o quão 
ridículo realmente é, pôde alcançar o triunfo da luz 
e reencontrar Enaura, sua angélica esposa... sua 
Beatrice.

Enfim, ‘Sertão de Bodocongó’ é uma colcha de 
retalhos psicanalítica tão bem urdida que dissecá-la 
é tarefa igualmente difícil como foi a de Peter Gay, 
biógrafo de Freud. Mas, ao final do livro, em página 
anexa, o autor revela que o escrito foi “criado a partir 
de um sonho”. E isso me fez pensar: será que cumpade 
Efigênio experimentou o tal banho de louro?

Vanderley de 
   Brito

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

Pelo vale da morte no 
‘Sertão de Bodocongó’

Vanderley de Brito é historiador, arqueólogo, 
pesquisador e presidente do Instituto Histórico 

de Campina Grande – IHCG

Comissões de Direitos Humanos do Senado e da Câmara dos Deputados divulgam relatório final de missão conjunta

Congresso cobra providências
MORTE DE CONGOLÊS

Marcelo Brandão 

Agência Brasil

As comissões de Direitos Humanos 
(CDH) do Senado e da Câmara dos De-
putados divulgaram anteontem o re-
latório final da missão conjunta que 
foi ao Rio de Janeiro para analisar as 
circunstâncias da morte do refugiado 
congolês Moïse Mugenyi Kabagambe, 
espancado até a morte em uma praia 
da cidade em 24 de janeiro. O relatório 
cobra providências das autoridades lo-
cais e apresenta propostas para melho-
rar políticas públicas destinadas aos 
migrantes e refugiados no país.

“Do Ministério Público, a comiti-
va obteve o compromisso de conferir 
celeridade à denúncia; o governador 
prometeu transparência nas investi-
gações”, diz o relatório. Quanto às po-
líticas públicas destinadas aos migran-
tes e refugiados, a CDH concluiu pela 
necessidade de incremento na estru-
tura do Comitê Nacional para os Re-
fugiados (Conare), do Ministério da 
Justiça, para reforçar os procedimen-
tos de análise da concessão de refú-
gio. Também pediu a ampliação dos 
atendimentos a imigrantes pela Polí-
cia Federal.

O Ministério Público do Rio de Ja-
neiro (MPRJ) denunciou nessa sema-
na três pessoas pela morte de Moïse. 
Dois dias depois, a Justiça do Rio de Ja-
neiro aceitou a denúncia apresentada 
pelo Ministério Público.

O relatório faz um apanhado do 
caso, lembra a origem de Moïse, re-
fugiado de um país mergulhado em 
uma guerra que gera massacres, mor-
tes a machadadas, estupros, tráfico 
humano, doenças e desnutrição. O 
documento destaca que, no Brasil, os 
congoleses sofrem com barreiras lin-
guísticas, falta de reconhecimento da 
formação profissional, desemprego, 
trabalho informal e insegurança ali-
mentar, além do racismo e da xeno-
fobia. O relatório será apresentado na 
próxima reunião da Comissão de Di-
reitos Humanos do Senado.

O presidente da Comunidade da 

República Democrática do Congo no 
Brasil, Fernando Mupapa, estima que, 
apenas na cidade do Rio de Janeiro, 
vivam cerca de 4,5 mil congoleses, a 
maioria residindo em favelas nos bair-
ros da zona norte.

Denúncia
O congolês Moïse Kabagambe 

foi morto por espancamento em um 
quiosque na orla da Barra da Tijuca, 
Zona Oeste da capital fluminense. O 
Ministério Público do Rio de Janei-
ro denunciou três pessoas pelo as-
sassinato. Três homens, já em prisão 
provisória, devem responder por ho-
micídio triplamente qualificado: por 
motivo fútil, emprego de meio cruel e 
a impossibilidade de defesa, que fun-
cionam como agravantes. Outras três 
pessoas foram enquadradas por omis-
são de socorro, mesma imputação feita 
a um adolescente, na condição de ato 
infracional.

Os denunciados por homicídio são 
Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca, 
o “Dezenove”; Brando Alexander Luz 
da Silva, o “Totta”; e Fábio Pirineus da 
Silva, o “Belo”. Eles estão em prisão 

temporária, decretada em 4 de feve-
reiro e válida por 30 dias. O Ministé-
rio Público pediu que ela seja conver-
tida em preventiva, válida por outros 
90 dias.

Nas agressões ocorridas no dia 24 
de janeiro, Moïse sofreu pelo menos 30 
golpes. A denúncia do MPRJ aponta 
que a vítima “foi derrubada e imobili-
zada, não tendo como reagir às agres-
sões”, o que embasou a qualificadora 
de impossibilidade de defesa.

A peça jurídica aponta que Moï-
se foi agredido com um taco de beise-
bol, socos chutes e tapas e aponta que 
os denunciados agiram “com vontade 
livre e consciente de matar, em comu-
nhão de desígnios e ações entre si”. O 
motivo torpe é caracterizado pelo fato 
de as agressões terem começado por 
uma mera discussão com um funcio-
nário do estabelecimento.

Os três agressores presos negam 
que tivessem a intenção de matar Moï-
se e o acusam de ter tentado pegar be-
bidas do freezer do quiosque, sem o 
consentimento dos funcionários, e di-
zem ainda que ele tinha comporta-
mento agressivo.

Quiosque na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do 
Rio de Janeiro, onde o congolês Moïse Kabagambe foi 
assassinado por meio de espancamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

RESULTADO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna-se público o resultado de abertura dos envelopes propostas de preços da empresa 
AURIENE ALVES ME, cadastrada no CNPJ Nº 09.513.739/0001-71, foi considerada vencedora 
em vários itens com o valor de R$ 620.150,00 (seiscentos e vinte mil, cento e cinquenta reais) e 
a empresa JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA, cadastrada no CNPJ nº 08.046.825/0001-59, 
foi considerada vencedora em vários itens com o valor de R$ 265.670,00 (duzentos e sessenta e 
cinco mil, seiscentos e setenta reais). Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da 
comissão de licitação, não havendo interposição de recurso ou qualquer manifestação será o certame 
encaminhado ao ordenador de despesas para fins de adjudicação e homologação.

Aguiar-PB, 25 de Fevereiro de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público o resultado de abertura do envelope proposta de preços da empresa  AURIENE 
ALVES ME, cadastrada no CNPJ Nº 09.513.739/0001-71, foi considerada vencedora em todos 
os itens com o valor  de R$ 354.535,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e 
cinco reais). Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da comissão de licitação, 
não havendo interposição de recurso ou qualquer manifestação será o certame encaminhado ao 
ordenador de despesas para fins de adjudicação e homologação.

Aguiar-PB, 25 de Fevereiro de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00024/2022
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 DV00024/2022, 
que objetiva: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar, para atender as necessidades 
da Rede Pública de Ensino do Município de Alcantil – PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: MERCADO ATUAL LTDA - R$ 14.159,00.

Alcantil - PB, 25 de Fevereiro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de ferramentas, 
equipamentos, Epis e materiais diversos, para atender a demanda do Município de Alcantil – PB. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 18 de Março de 2022. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 25 de Fevereiro de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar, para atender as ne-
cessidades da Rede Pública de Ensino do Município de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00024/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 
04.004�SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 12.361.1005.2010 � MANTER AS 
ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil 
e: CT Nº 00053/2022 - 25.02.22 - MERCADO ATUAL LTDA - R$ 14.159,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: locação de siste-
mas destinado a manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra – PB; 
ADJUDICO o seu objeto a: RICARDO GUERRA INFORMATICA - R$ 67.200,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 21 de Fevereiro de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: locação de sistemas 
destinado a manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra – PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RICARDO GUERRA INFOR-
MATICA - R$ 67.200,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 23 de Fevereiro de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: locação de sistemas destinado a manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de 
Algodão de Jandaíra – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Algodão de Jandaira: 02.020–SECRETARIA DE ADMINISTRA-
CAO 02020.04.122.1002.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO 
33.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA Fonte 500. VIGÊNCIA: 
até 23/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 
00036/2022 - 23.02.22 - RICARDO GUERRA INFORMATICA - R$ 67.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE AR NOVOS DE 1ª LI-
NHA, GARANTIA DE FÁBRICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Algodão 
de Jandaíra: 02.020–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02020.04.122.1002.2003 – MANUTEN-
CAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO 02.040–SECRETARIA DE EDUCACAO, 
CULTURA E ESPORTES 02040.12.361.1006.2018 – MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO 
E CULTURA 02040.12.361.1006.2115 – MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDU-
CACAO 02040.12.361.2002.2016 – MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL–FUNDEB 
40% 02040.12.361.2002.2017 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 
02040.12.361.2002.2022 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 
02040.12.364.1006.2095 – MANUTENCAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO 02.070–SECRE-
TARIA DE INFRA–ESTRUTURA E ECONOMIA 02070.15.122.1009.2055 – MANUTENCAO DAS 
ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 02070.15.122.1009.2056 – MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, 
VIAS URBANAS E RURAIS 02070.15.452.2012.2059 – MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO 
DE LIMPEZA PUBLICA 02070.20.122.1009.2057 – MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E 
ABASTECIMENTO 02.090–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.1007.2039 – MANU-
TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 02090.10.301.2006.2029 – MANUT. 
DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM 02090.10.301.2006.2030 – MANUT. DAS 
ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA–PSF 02.100–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 02100.08.122.1008.2054 – MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
02100.08.243.2008.2076 – MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 3390.30.0000 MA-
TERIAL DE CONSUMO. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra 
e: CT Nº 00038/2022 - 23.02.22 até 31.12.22 - H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS 
LTDA - R$ 211.492,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 00002/2021

A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Araruna/PB, informa ao público 
em geral, em especial às empresas participantes da licitação em epígrafe, cujo objeto: Contratação 
de Pessoa Jurídica especializada em Serviços de Engenharia Civil, para executar Sistemas de Abas-
tecimento de Água com recursos da FUNASA nas seguintes Comunidades: BARBAÇO I, BARBAÇO 
II, LIMÃO I, LIMÃO II, FAZENDA NOVA I, FAZENDA NOVA II, CAVEIRA DE ONÇA, SÃO JOSÉ, 
SERRA VERDE, MUQUÉM I, MUQUÉM II, ALTO GRANDE e FRAGATA, todas zona rural Araruna/
PB, que após PUBLICAÇÃO do julgamento da Proposta foi interposto Recurso Administrativo pela 
Licitante BR SANEAMENTO LTDA CNPJ: 34.356.435/0001 - 95. A partir da publicação abre-se os 
prazos para contrarrazões conforme preconiza a legislação vigente. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Ara-
runa - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: 
licita@araruna.pb.gov.br.

Araruna/PB, 25 de fevereiro de 2022.
Carlos Antônio de Macedo Filho

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: Aquisição de Patrulha 
Agrícola Mecanizada através de recursos do CONVÊNIO/MAPA Nº 917122/2021 – PLATAFORMA 
+BRASIL N.504090/2021 firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA 
e o Município de Assunção – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI - R$ 352.733,00.

Assunção - PB, 24 de Fevereiro de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Implantação 
de Pavimentação nas ruas Marcondes Balduíno da Nóbrega e na rua André Gonçalves de Oliveira 
no Centro da Cidade de Assunção - PB, através do Convênio SICONV n.º 885731/2019 - Operação 
CEF n.º 1064888-53/2019. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, da Lei 8.666/93/Tomada de Preços 
nº 00001/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00044/2021 - Arrimo Engenharia 
Ltda - CNPJ: 05.446.272/0001-33 - 1º Aditivo - prorroga o prazo até o final do exercício financeiro 
de 2022. ASSINATURA: 31.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA 
DA UNIDADE ESCOLAR ANITA DE MELO BARBOSA LIMA – BELÉM/PB; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS 
EIRELI - R$ 820.356,01.

Belém - PB, 25 de Fevereiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE ESQUADRIAS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Belém - PB, 25 de Fevereiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PRORROGAÇÃO PRAZO
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE 

MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - CNPJ nº 27.636.436/0001-28.Ref. PE 
00004/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICIPIO DE BELÉM 
POR MEIO DO CONVÊNIO N° 890669/2019. Extrato do 3º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 
00192/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
DE PRAZO 30 (dias), passando sua vigência perdurar 24.02.2022 até 25.03.2022.sob a dotação 
orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.2014.1143 
AQUISIÇÃO DE TRATORES, EQUIPAMENTOS, E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  001.000000 
RECURSOS ORDINÁRIOS  901.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
510.000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA 
UNIÃO 902.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. Assinaturas da prorro-
gação contratual em: 24/02/2022. 

PREFEITURA DE BELÉM
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PRORROGAÇÃO PRAZO
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E 

SERVICOS LTDA CNPJ nº 38.503.987/0001-30. Ref. PE 00004/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PA-
TRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICIPIO DE BELÉM POR MEIO DO CONVÊNIO N° 890669/2019. 
Extrato do 3º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00193/2021, com a empresa acima mencionada, 
correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 30 (dias), passando sua vigência 
perdurar 24.02.2022 até 25.03.2022. sob a dotação orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.2014.1143 AQUISIÇÃO DE TRATORES, EQUIPAMENTOS, 
E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS  901.4.4.90.52.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  510.000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 
CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO 902.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE. Assinaturas da prorrogação contratual em: 24/02/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0004/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDI-
CAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA 
VENTURA-PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.POR-
TALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 
07/03/2022, ÀS 16H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 18/03/2022, 
ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/03/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS: 18/03/2022 ÀS 09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO 
SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.
BR E HTTP://BOA VENTURA.PB.GOV.BR. 

BOA VENTURA/PB, 23 DE FEVEREIRO DE 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 01.095/2020 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: CIVILTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 02.287.686/0001-79.
OBJETO: Constitui objeto do presente ADITAMENTO aos Contratos nº. 01.095/2020 de 27 de 

outubro de 2020, prorrogando sua vigência por mais 08 (oito) meses e sua execução por mais 
06 (seis) meses, iniciando-se dia 27 de fevereiro de 2022, prorrogando sua vigência até 31 de 
outubro de 2022.

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, alterando a cláusula 

segunda do contrato.
DATA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 01.096/2020 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, CNPJ nº 15.705.860/0001-06.
OBJETO: Constitui objeto do presente ADITAMENTO aos Contratos nº. 01.096/2020 de 27 de 

outubro de 2020, prorrogando sua vigência por mais 08 (oito) meses e sua execução por mais 
06 (seis) meses, iniciando-se dia 24 de fevereiro de 2022, prorrogando sua vigência até 31 de 
outubro de 2022.

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, alterando a cláusula 

segunda do contrato.
DATA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
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 10 de Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa do ramo para fornecimento parcelado de Pneus, Câmaras e protetores para 
os diversos veículos e máquinas de propriedade da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso. 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;. 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.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 25 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.25.2022
TOMADA DE PREÇO Nº.002/2022 

OBJETIVO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de uma 
creche com capacidade para 100 (cem) crianças, com base no programa paraíba primeira infância. 
Conforme plano de trabalho e projeto básico anexo ao edital.

reunião as 08:30 hs do dia 07  de março de 2022 na sala da CPL, Torna público para o conhe-
cimento dos interessados o CANCELAMENTO do processo em tela, referente em decorrência da 
constatação de improcedências de fundamental importância no processo licitatório. Ao tempo, que 
esta Comissão Permanente de Licitação informa que o objeto supracitado será realizado breve-
mente, a data será publicada respeitando a Lei 8.666/93.informação no endereço sala da CPL Rua 
São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB hs, site do http://www.cacimbas.pb.gov.
br/ http://www.tce.pb.gov.br,

Cacimbas-PB,23 de fevereiro de 2022 
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00003/2022
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo 
- PB, às 09:00 horas do dia 04 de abril de 2022, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor 
preço, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA PONTA 
DE CAMPINA. Recursos: Próprios. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/
transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 25 de Fevereiro de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

vereador Benedito mota nº 69 Alto branco, Campina Grande - PB, por meio do site www.gov.br/
compras/pt-br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 16 de Março de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33106652.Email:LICITACAO.SEMASCG@GMAIL.COM. Edital:www.tce.pb.gov.br; 
www.gov.br/compras/pt-br/. 

Campina Grande - PB, 25 de fevereiro de 2022
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Tinta Viária (A 

base de água conforme termo de referencia e especificações). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 
– Superintendencia de Transito e transportes publicos 15.451.1024.2111 – Ações de mobilidade para 
melhoramento no sistema viário urbano e rural 3390.30.99 – Material de Consumo 17520000 – Fonte. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Superintendência 
de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00029/2022 - 24.02.22 - VIMASTER 
INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA. - R$ 270.138,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção do Letreiro e 

Praça na estra do Distrito de Olho D’água no Município de Capim – PB. LICITANTES HABILITADOS: 
D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E 
SERVICOS LTDA. . LICITANTE INABILITADO: R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 09/03/2022, 
às 08:15 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. 

Capim - PB, 25 de Fevereiro de 2022
JOSINALDO ARNALDO SOARES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE CORREÇÃO DE DATA LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar des-
tinados a Secretaria de Educação e Cultura para atendimento da Merenda Escolar exercício 2022. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura 
até onde se lê as 09:00 horas do dia 17 de Março de 2022, Leia-se até as 09:00 horas do dia 24 de 
Março de 2022 na sala da referida comissão, sediada na Rua: Durval da Costa Lira, 343 - Centro - 
Casserengue - 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. 
Devendo, portanto, os interessados no período onde se lê de 02/03 à 17/03/2022, Leia-se período de 
04/03 à 24/03/2022. apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
para Alimentação Escolar e habilitação dos fornecedores, no endereço acima mencionado. O preço 
de compra dos gêneros alimentícios será o constante do edital da chamada pública e os critérios 
de seleção e priorização estabelecidos no caput e nos § 1º e 2º da Resolução 04/2015/CD/FNDE/
MEC. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com.

Casserengue - PB, 25 de Fevereiro de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.
TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022

OBJETIVO Contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos emergenciais que não 
constam no rol da Farmácia Básica do município de DESTERRO, para atender os casos especiais 
e urgentes, destinados as pessoas carentes do município, conforme especificações contidas no 
Anexo I deste edital, ante as condições estabelecidas no anexo I e Edital, e lei 8.666/93.

ABERTURA: 09:00 horas 15 de março de 2022.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8Hs:00min às 12hs:00min. 
site www.desterro.pb.gov.br e-mail prefeituradedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br..

Desterro – PB, 25 de fevereiro de 2022
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, CÂMARAS DE AR, 
E COLETES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Dona Ines: 10.301.0171.2062 Manter Atividades do Setor de Urbanis-
mo/12.361.2007.2014 Manter as Atividades do Ensino Fundamental – MDE/ 12.361.2007.2013 
Manter as Atividades da Educação Básica – FUNDEB 30%/04.122.1001.2004 Manter as Ativ 
da Secret Adm e Finanças/10.301.2012.2035 Manter o Fundo de Saude nos Programa de Aten-
ção Básica/08.122.0037.2025 Manuntenção da Secretaria de Assistencia Sociale Habitação. 
3390.30.99 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00095/2022 - 21.02.22 - DANTAS 
REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - R$ 215.650,00; CT Nº 
00096/2022 - 21.02.22 - CARNEIRO DO NASC. COM. DE PEÇAS P/ VEICULOS AUTOMOT. 
LTDA ME - R$ 61.184,00; CT Nº 00097/2022 - 21.02.22 - NORCOL NORDESTE COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA EPP - R$ 299.326,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Especial de Licitação, sediada na Rua An-

tenor Navarro, nº 837, Centro Administrativo, Esperança - PB, às 10h00 do dia 18/03/2022, licitação 
na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, processada sob o nº 00003/2022, 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE 
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB. Recursos Federais (CONTRATO DE 
REPASSE Nº 850515/2017/MAPA/CAIXA) e Próprios (CONTRAPARTIDA), previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações. Informações no horário das 
08h00 às 13h00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801. Edital: www.
esperanca.pb.gov.br/public/portal/publicacoes/editais.

Esperança - PB, 25 de fevereiro de 2022.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais de laboratório diversos, destinados a manutenção do Laboratório Municipal pertencente 
à Secretaria de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PRO 
LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - R$ 303.064,00.

Gurinhém - PB, 18 de Fevereiro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: Aquisição de peças automotivas 
de reposição que serão destinadas a manutenção e conservação dos veículos da frota municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: O CEARENSE DISTRIBUIDO-
RA DE PECAS LTDA - R$ 36.813,00; VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - R$ 655.540,00.

Gurinhém - PB, 18 de Fevereiro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: Contratação de 
profissional para prestação dos serviços especializados de apoio administrativo de nível superior 
para operacionalização e condução de procedimentos administrativos, junto ao Município de Guri-
nhém – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RAFAEL LOPES 
DE CARVALHO LEITE 07148246407 - R$ 45.600,00.

Gurinhém - PB, 25 de Fevereiro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2022, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 003/2021, DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO 
– PB, COM O INTUITO DE REGISTRAR PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVEN-
TEUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ED LIMPEZA DIVEROS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS 
SECRETARIAS MUNICICPAIS; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: JRDSA 
GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - R$ 974.666,85.

Gurinhém - PB, 24 de Fevereiro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional para prestação dos serviços especializados de apoio ad-
ministrativo de nível superior para operacionalização e condução de procedimentos administrativos, 
junto ao Município de Gurinhém – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2022. 
DOTAÇÃO: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS – 
04.123.0015.2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – Elemento de Despesa: 
OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 33.90.39.00 – 3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria. 
VIGÊNCIA: até 25/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT 
Nº 00020/2022 - 25.02.22 - RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE 07148246407 - R$ 45.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de laboratório diversos, destinados a manutenção do 
Laboratório Municipal pertencente à Secretaria de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00009/2022. DOTAÇÃO: 02.060–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02060.10.301.0006.2014 
– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – FMS 02060.10.301.0006.2013 – GES-
TÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – PAB FIXO 02060.10.301.0006.2042 – OPERACIO-
NALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA 02060.10.301.0006.2065 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID–19 02060.10.302.0006.2037 – SERV.DE MEDIA E 
ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL 02060.10.302.0006.2036 – OPERACIONALIZAÇÃO 
DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / 
3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL. VIGÊNCIA: até 22/02/2023. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00017/2022 - 22.02.22 - PRO LABORATORIO 
COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - R$ 150.177,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 003/2021, DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 003/2021, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO – PB, COM O 
INTUITO DE REGISTRAR PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTEUAL AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAIS ED LIMPEZA DIVEROS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS SECRE-
TARIAS MUNICICPAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2022 
- Ata de Registro de Preços nº 035/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Eletrônico nº 019/2021, realizado pelo PREFEITURA DE PASSO DE CAMARAGIBE. DOTAÇÃO: 
02.010–GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.0002.2002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO 
PREFEITO 02.020–SEC.DE ADMINIST. PLANEJAMENTO E FINANÇAS 02020.04.123.0015.2004 
– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02020.04.123.0015.2005 – PLANE-
JAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO 02.030–SEC.DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 02030.04.122.0015.2006 – GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBENTE 02.040–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02040.12.361.0005.2008 – MANUTENÇÃO 
E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE 02040.12.361.0005.2032 – EXEC. DO PROGRAMA DI-
NHEIRO DIRETO NA ESCOLA–PDDE 02040.12.361.0005.2039 – MANUTENÇÃO E COORD. 
DO ENSINO BASICO – FUNDEB 40% 02040.12.361.0005.2041 – MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO FNDE 02040.12.361.0011.1003 – REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ES-
COLARES 02040.12.365.0013.1019 – CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA 
02040.12.365.0013.2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 02.060–FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02060.10.301.0006.2013 – GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE 
SAUDE – PAB FIXO 02060.10.301.0006.2014 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE 
– FMS 02060.10.301.0006.2065 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID–19 
02060.10.302.0006.2037 – SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL 02.070–SE-
CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 02070.04.122.0015.2025 – GERENCIAMENTO DA SECRETARIA 
DE INFRA ESTRUTURA 02.080–FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 02080.08.122.0010.2022 
– GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL 02080.08.244.0017.2033 – MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 02080.08.244.0017.2019 – GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. 
BOLSA FAMILIA 02080.08.243.0018.2040 – DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ 
–SUAS 02080.08.244.0017.2044 – COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS 
02.100–SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO 02100.13.695.0008.2064 – MANUTENÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE TURISMO 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até 25/02/2023. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00021/2022 - 25.02.22 - JRDSA GRAFICA, EDITORA 
E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - R$ 974.666,85.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de peças automotivas de reposição que serão destinadas a manutenção 
e conservação dos veículos da frota municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00010/2022. DOTAÇÃO: 02.01 GABINETE DO PREFEITO – 02.061.0015.2003 MANUTENÇÃO DA 
PROCURADORIA JURIDICA – 04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 
– 02.02 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS – 04.123.0015.2004 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 04.123.0015.2005 PLANEJAMENTO, 
ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO – 02.03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE – 04.122.0015.2006 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE – 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE – 12.361.0005.2008 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( – 12.361.0005.2039 
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO–FUNDEB 40% – 12.361.0005.2041 
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE – 12.361.0009.2009 OPERACIONALIZA-
ÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 12.364.0005.2053 PROGRAMA DE APOIO À EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA – 12.365.0013.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 
– 12.366.0005.2011 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 12.366.0005.2012 
EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – 12.367.0005.2052 ATENDIMENTO 
AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS – 13.813.0008.2027 PROMOÇÃO DE 
EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS – 02.05 SECRETARIA DE SAUDE – 10.301.0006.2055 
GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.0006.2013 GESTÃO DOS SERVIÇOS 
BÁSICOS DE SAÚDE – PAB FIXO – 10.301.0006.2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSI-
COS DE SAÚDE – FMS – 10.301.0006.2021 OPERACIONALIZAÇÃO D/ CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSOCIAL CAPS – 10.301.0006.2035 OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF – 10.301.0006.2043 
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO – 10.302.0006.2036 
OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL – SAMU – 10.305.0006.2046 
PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA – 02.07 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA – 04.122.0015.2025 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA –15.452.0016.2024 MANUTENÇÃO DOS SEREVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – 
26.782.0014.2049 MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS – 02.08 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL – 08.122.0010.2022 GERENCIAMENTO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL – 08.241.0017.2034 ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDO-
SO – 08.243.0010.2051 MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS/ 
– 08.243.0018.2017 ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR – 08.243.0018.2020 ERRADICAÇÃO 
DO TRABALHO INFANTIL – 08.243.0018.2031 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLES-
CENTE (FNAS/CRAS) – 08.243.0018.2040 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ ( PROGRA – 08.244.0010.2050 MANUNTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE AÇÃO SOCIAL – 08.244.0017.2029 ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA – (SERVIÇOS PSB/
CRAS) – 08.244.0017.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/
CREAS) – 08.244.0017.2044 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS 
DO FNAS – 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO – 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 22/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00018/2022 - 22.02.22 - O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE 
PECAS LTDA - R$ 36.813,00; CT Nº 00019/2022 - 22.02.22 - VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS 
LTDA - R$ 327.770,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de refei-
ções mediante requisição diária e periódica – pronta entrega. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 266/21; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 25 de Fevereiro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 16 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 biscoitos, bolos, sal-
gados, pães e refrigerantes diversos - pronta entrega. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 266/21; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. 

Ingá - PB, 25 de Fevereiro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Registro de preços para aquisições de refeições diversos tipos para componentes de 
apoio nos mais diversos segmentos, por ocasiões de participações em eventos promovidos pela 
Prefeitura Municipal, como também para autoridades eventualmente a serviços do Município, ambas 
autorizadas pela PMI e Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00018/2021. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Itapororoca: 02.000 
Gabinete do Prefeito 03.000 Secretaria Municipal de Administração 04.000 Secretaria Municipal de 
Finanças 05.000 Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer 07.000 Secretaria Municipal de Ação 
Social 08.000 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 11.110 Sec Municipal de Agricultura 12.120 
Fundo Municipal de Saude de Itapororoca 3390.30 Material de Consumo. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00045/2022 - 17.02.22 até 31.12.22 - CLAUDIVANDA 
JOAQUIM DE OLIVEIRA 04617701486 - R$ 60.450,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados na confec-
ção de próteses dentárias para atendimento à população do Município de Itapororoca (PB), com 
expectativa de quantidades e especificações contidas no Termo de Referência. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2021. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do 
Município de Itapororoca: 12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca 10 301 0210 2027 
Manut do Programa Saude na Familia 10 301 0210 2028 Manut do Programa de Incentivo a Saude 
Bucal 10 301 0210 2030 Manutenção do Fundo Municipal de Saude 3390.39 Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 23/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Mu-
nicipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00046/2022 - 23.02.22 - FAC SERVICOS PROTETICOS 
DA PARAIBA LTDA - R$ 96.000,00.

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

ça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 14:00 horas do dia 11 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para eventual 
fornecimento de peças e acessórios genuínos e originais destinados a atender os veículos (Auto-
móveis e utilitários, caminhões, ônibus e máquinas pesadas multi marcas), pertencentes à frota 
municipal, bem como de todas as secretárias e fundos, conforme termo de referencia. 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 02/11; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 24 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna público que recebeu da SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA 

PRÉVIA N° 839-22-JP-LAP PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCOS HABITACIONAIS NA COMUNIDADE 
DUBAI,  em João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE CHAMAMENTO nº. 001/2022
A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar da Prefeitura Municipal de 

João Pessoa CONVOCA os servidores abaixo relacionados a fim de apresentar JUSTIFICATIVA 
e DEFESA, querendo, sobre faltas ao trabalho, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publica-
ção, consoante o disposto no inc.LV do art.5º da Constituição Federal, c/c §2° do Art. 248, da Lei 
Municipal nº. 2.380/79:

QUANT MATRICULA SERVIDOR LOTAÇÃO
01 86.012-6 ANTÔNIO ALEKSANDRO GOMES FERREIRA SMS

02 63.294-5 FERNANDA ALENCAR DE ALMEIDA SMS

03 34.114-2 LÍDIA ARAÚJO DO NASCIMENTO SMS

04 80.702-8 RITA DE CÁSSIA GONÇALVES DA SILVA SMS

João Pessoa, 23 de fevereiro de 2022.
MARIA DO ROSÁRIO SOARES DA COSTA

Presidente COPAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.037/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/113929

CHAVE CGM: QXLI-MGLS-GKPU-SEUR
OBJETO:  Contratação de Empresa de Engenharia para Serviços de Reforma e ampliação da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF): Cícero leite localizada no Bairro Valentina em 
João Pessoa/PB.

Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento 
dos interessados que as Empresas TRUST CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 09.027.846/0001-
90 e MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP – CNPJ Nº 20.010332/0001-64  
interpuseram Recurso Administrativo  contra  a decisão da CSL, discordando da habilitação da 
Empresa RESILIÊNCIA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME – CNPJ 
Nº 20.547.072/0001-60 no certame, entretanto a Comissão reconhece a tempestividade dos re-
cursos e em seu julgamento nega provimento.   Após isso, a CSL determinou que a reunião para a 
abertura dos envelopes contendo as Propostas Comercial, dar-se-á no dia 04 de março de 2022, 
impreterivelmente às 09:00h, no mesmo local indicado no Preâmbulo do Edital.

Informamos que a presença dos representantes legais é de fundamental importância para a 
continuidade dos fatos.

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06.005/2022

CHAVE CGM: Z6WJ-H4HQ-UZTR-DT6O
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/
ORGÃOS DEMANDANTES,CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO 
EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080126.
Data da sessão: 16/03/2022
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 25 de fevereiro de 2022.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.004/2022

CHAVE CGM: 3M6T-W1UR-EUEB-PQQT
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CERIMONIAL PARA ATENDER AS NECESSIDA-

DES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL – SEGGOV, CONFORME CONDIÇÕES 
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/070111.
Data da sessão: 16/03/2022
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 25 de fevereiro de 2022.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº. 10.007/2022
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de manutenção para os serviços 

de pintura para os prédios administrativos e as unidades da Rede Municipal de Ensino de João 
Pessoa, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos 
através do procedimento licitatório em epígrafe. 

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e TACIEL DA SILVA 
SANTOS - CNPJ: 37.639.423/0001-66

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2021/115374
Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e 

TACIEL DA SILVA SANTOS
Class i f i cação:  10.101.12.361.5417.102498 -  10.101.12.365.5417.102682 - 

10.101.12.122.5417.102785
Natureza: 3.3.90.30/500/540/550 - 3.3.90.30/500/540/550 - 3.3.90.30/500
Fonte: Recursos Ordinários Educação/ FUNDEB e FNDE (Salário Educação) - Recursos não 

vinculados de impostos
Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até o final do exercício financeiro, 

com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Órgão de Imprensa Oficial.
VALOR GLOBAL: R$ R$ 119.489,00 (cento e dezenove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais).

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2022.
Maria América Assis de Castro

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11.008/2022/SEINFRA
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.007/2022/SEINFRA.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Resiliência Construções e Serviços Eireli-ME - CNPJ Nº 20.547.072/0001-60
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXE-

CUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DE BEBEDOUROS NO 
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EM JOÃO PESSOA-PB.

VALOR TOTAL: R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais.)
Classificação Funcional: 16.101.04.122.5001.512174. 
Natureza da despesa: 33.90.39 
Fonte de Recursos: 0.1.00-1001
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sr. Lucca Nogueira Dapper Araújo/ 

Resiliência Construções e Serviços Eireli-ME.
 DATA DA ASSINATURA: 24/02/2022. 
João Pessoa, 24 de fevereiro de 2022. 
Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE RESCISÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 04.005/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO - PB. Contratada: ARKETON 

ENGENHARIA – CNPJ nº 29.459.001/0001-80. Fundamentação: Art. 78, inciso I da Lei 8.666/93. 
Objeto: Rescisão bilateral do contrato alusivo à construção do Centro de Referência de Assistência 
Social - CRAS. 

Lagoa de Dentro - PB, 11 de fevereiro de 2022.
JOSE PEDRO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através da sua CPL torna público para os interessados o 

adiamento da Sessão pública da Tomada de Preços Nº 004/2022 marcada para às 09h00min (nove 
horas) do dia 11 de março de 2022, desta forma fica adiada para ás 09h00min (nove horas) do dia 
17 de março de 2022. Local previsto para realização da sessão pública: Rua Francisco Rodrigues 
de Lima, Nº S/N, Centro, Livramento-PB (Clube Aquativo Sete Estralas). Objeto: Contratação de uma 
pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Pavimentação em paralelepípedo da Rua Rua 
Felix José de Farias - Estaca 0,00  a Estaca 6,00 + 1,71 m, Estaca 6,00 + 1,71 m a Estaca 10,00 + 
15,90m, Rua Horácio José de Souza, conforme Contrato de Trabalho Nº 1075344-46/2021-CAIXA. 

Livramento-PB, 25 de fevereiro de 2022
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 00002/2022
A Prefeitura de Piancó torna público, por intermédio da comissão de licitação, a Chamada Pú-

blica n. 00002/2022 a partir do dia 25 de fevereiro de 2022 das 08:00 às 12:00 horas, com o objeto 
credenciamento de pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante documentação, para 
prestação de serviços especializados de Médico para Programa de Saúde da Família (PSF) atenden-
do as necessidades do Município de Piancó-PB. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 25 de fevereiro de 2022.
Bruna Marília Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2022
A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0010/2022, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:00horas (horário de Brasília-DF) do dia  15/03/2022, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de bolsas de Colostomia e Urostomia para atender as necessidades da secretaria 
de Saúde da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, de acordo com as condições e especificações 
estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço 
citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.
pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 25 de fevereiro de 2022
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00011/2022, tipo 
menor preço por item, a partir das 09:30horas (horário de Brasília-DF) do dia  15/03/2022, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  a prestação de serviços para o trans-
porte de estudantes da rede municipal de ensino do município de Piancó-PB, durante o exercício 
2022, de acordo com as  especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital e anexos 
encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-
-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 25 de Fevereiro de 2022
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022
A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0012/2022, tipo 
menor preço por item, a partir das 13:30horas (horário de Brasília-DF) do dia  15/03/2022, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  a Contratação de empresa especializada 
para prestar serviços de confecção de próteses dentária, atendendo as disposições da PORTARIA 
n° 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012, para atender a demanda da secretaria de Saúde do 
município de Piancó-PB, de acordo com as  especificações estabelecidas no edital e seus anexos. 
O Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.
pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 25 de Fevereiro de 2022
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00049/2021, em 12.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa DANIEL SILVA DE MESQUITA 

03226831496 ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção e 

instalação de equipamentos elétricos e conserto de energia de baixa tenção e equipamentos de 
iluminação da Prefeitura de Piancó-PB.

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 25 de Fevereiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, às 08:15 horas do dia 14 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. 
E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 25 de Fevereiro de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Março de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FRETAMENTO DE VEÍCULOS. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. 
E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 25 de Fevereiro de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA DE SANTA INÊS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
OBJETO:  Aquisição de 01 (um) veículo automotor, novo, zero quilômetro, ano/modelo 2021 ou 

versão mais atualizada, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de 
Santa Inês/PB, conforme Convênio n 294/2021. O PREGOEIRA OFICIAL, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE: 
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00002/2022, com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, a: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA 
LTDA - Tipo: Ltda/Eireli, CNPJ nº 34.037.756/0001-27, VALOR R$ 122.970,00, - Endereço: RUA 
PREFEITO BIROCA FIRMINO - CEP: 58705280.

 Santa Inês – PB, 24 de fevereiro de 2022.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

 Pregoeira Oficial

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito do Município de Santa Inês - PB, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00002/2022, cujo OBJETO:  
Aquisição de 01 (um) veículo automotor, novo, zero quilômetro, ano/modelo 2021 ou versão mais 
atualizada, visa atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Santa Inês/PB, 
conforme Convênio n 294/2021, com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
a: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - Tipo: Ltda/Eireli, CNPJ nº 34.037.756/0001-27, 
VALOR R$ 122.970,00, - Endereço: RUA PREFEITO BIROCA FIRMINO - CEP: 58705280.

Santa Inês - PB, 24 de fevereiro de 2022.
FELIX HENRIQUE VIEIRA LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022

OBJETO: contratação de empresa para executar serviços de oficina, parte elétrica, alinhamento 
e balanceamento, funilaria, lanternagem, pintura, consertos de bancos e tapeçaria, manutenção de 
ar condicionado, consertos e troca de peças de motos, destinados à frota de veículos e máquinas 
a serviço do município de Santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO. 
DATA DA ABERTURA: 16/03/2022 - HORÁRIO: 09:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 

019/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias.
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br.
Modo de Disputa: Aberto
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 

08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento 
de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 25 de fevereiro de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 16 de março de 2022, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INSERIDOS NO 
RENAME PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB.   Edital disponível: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br /categoria/
editais;  www.tce.pb.gov.br;  www.portaldecompraspublicas.com.br

Santa Rita/PB, 25 de fevereiro de 2022.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Pregoeira 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim 
Miritânia - Santa Rita - PB, às 13:30 horas do dia 17 de Março de 2022, por meio do site www.
portaldecompras publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por 
item: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS 
RELATIVAS A MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
LISTADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. 
E-mail: pmsrpregaoeletronico @gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/
editais; www.tce. pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 25 de Fevereiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022

O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 012/2022, 
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CADEIRAS DE RODAS ADULTO 
E INFANTIL, CADEIRAS DE BANHO, MULETAS E ANDADORES ADULTO, PARA ATENDER A 
DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA/PB, para às 10h30m do dia 14 de Março de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/
categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 25 de Fevereiro de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN001/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN001/2022, que objetiva: Contratação de uma empresa para prestar serviços especializados de 
Assessoria Contábil, Elaboração dos Balancetes mensais e do Balanço Anual da Câmara Municipal 
de Santo André no ano de 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES-ME - ATHOS CONTABILIDADE, CNPJ N.º 
15.312.658/0001-06, com endereço na Rua José Ferreira Tavares, n.º 161, Centro, Cep.: 58.660-
000, Juazeirinho – PB - R$ 43.200,00 (Quarenta e três mil e duzentos reais). 

Santo André - PB, 25 de fevereiro de 2022.
Maria Cristiane Alves de Medeiros

Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00004/2022, para o dia 14 

de Março de 2022 às 13:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pedro Feitosa, 06 - 
Centro - São João do Tigre - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. 

São João do Tigre - PB, 26 de Fevereiro de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 09:30 horas do dia 14 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
QUALIFICADA PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA EM GERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES 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 Municipal nº 
001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 25 de Fevereiro de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 11:00 horas do dia 14 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TONER E 
CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, À FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE/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 001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 25 de Fevereiro de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica especializada para fornecer consultoria ao 
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça no tocante a fiscalização de obras notadamente 
as provenientes de recursos federal ou estadual e ainda será responsável pela alimentação dos 
dados no SIMEC, SISMOB e GEOPB, emitir laudos e pareceres quando se fizer necessário. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa nº DV00005/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do 
objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de 
Roça e: CT Nº 00015/2021 - Fernando Gomes Araujo Filho - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 
12 meses, a contar 05.03.2022. ASSINATURA: 25.02.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte 
e destinação final em aterro sanitário licenciado, com aproximadamente 90 km fora de percurso, 
com resíduos sólidos urbanos e rural gerados no município São Sebastião de Lagoa de Roça, para 
locação. FUND. LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. ADITAMENTO: Reajuste de preço con-
tratado - Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00012/2021 - Vilmar Emerson Izidro Dias 
- 1º Aditivo - acréscimo de 20% - equivalente a R$ 36.000,00. O valor consolidado passa para R$ 
216.000,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses a contar de 01/03/2022. ASSINATURA: 25/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de transporte, 
incluindo veículo com Motorista e locação de veículos, para atender a necessidade das secretarias 
deste Município. Conforme Termo de referência e especificações anexo. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00002/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 
00013/2021 - Campina Veículos Ltda - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses a contar de 
01/03/2022. ASSINATURA: 24/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de transporte, 
incluindo veículo com Motorista e locação de veículos, para atender a necessidade das secretarias 
deste Município. Conforme Termo de referência e especificações anexo. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00002/2021. ADITAMENTO: Reajuste de preço contratado - Dar continuidade 
a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebas-
tião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00014/2021 - Denise Moura do Nascimento - 1º Aditivo – reajuste 
equivalente a R$ 33.570,00. O valor consolidado passa para R$ 257.370,00; e prorroga o prazo 
por mais 12 meses a contar de 01.03/2022. ASSINATURA: 25/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Refeições. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 04/11; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 12:00 horas e de 13:00 as 16:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 25 de Fevereiro de 2022.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 1º Aditivo de valor do Contrato de nº 00001/2022, cujo objeto é Aquisição parcelada de 
Combustíveis e Lubrificantes, destinados a atender a frota de veículos pertencentes e/ou locados a 
esta Prefeitura, referente ao Pregão Presencial de nº 00015/2021 - Partes: Prefeitura Municipal de 
Serra da Raiz e Rayssa Marques Leite & Cia Ltda-Me. Após o reajuste concedido os preços passam 
a vigorar com os seguintes valores: R$ 6,76 por litro de Gasolina Comum, R$ 5,79 por litro de Óleo 
Diesel S500 Comum e R$ 5,79 por litro de Óleo Diesel S10. Informações no e-mail cplserradaraiz@
hotmail.com, ou na sede da Prefeitura Municipal no Largo da Matriz, 60. Serra da Raiz-PB, 25 de 
fevereiro de 2022. LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE – PREFEITO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de refeições, quentinhas e lanches para as diversas Secretarias deste Município, exercício 2022; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HOTEL E RESTAURANTE 
TEMPERO DO BREJO LTDA - R$ 333.000,00.

Solânea - PB, 22 de Fevereiro de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00010/2022, para o dia 10 

de Março de 2022 às 13:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pernambuco, S/N - 
Centro - Solânea - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 25 de Fevereiro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de refeições, quentinhas e lanches para as diversas Secretarias deste 
Município, exercício 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Solânea: 01.00 – GABINETE DO PREFEITO – 04.122.1002.2002 
(1500100); 02:00 – 04.122.1002.2004/06.181.1002.2005 (1500100) – 03:00 – SECRETARIA DA 
FAZENDA – 04.123.1002.2009(1500100) – 04:00 – SECETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E 
AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2003.2012 (1500100) – 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.3
61.2005.2019(15690000)/12.361.2005.2020 (150101)/12.361.2005.2022 (15401030) – 06:00 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE – 10.301.2008.2041/10.302.2009.2044(15001002/1600000
0)/10.302.2009.2045(16000000)/10.30.2010.2047(15001002)/10.303.2011.2049(15001002/16000000)
/10.301.2008.2053(16000000)/10.301.2008.2056(16000000)/10.304.2011.2054 (15001002/1600000) – 
07:00 – FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL (SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA – 08.243.2013.2
058(16600000)/08.243.2015.2059(15001000)/08.244.2023.2060(16600000)/08.244.2014.2061(1660000
0)/08.244.2015.2064(15001000)/08.244,2015.2065(1660000)/08.243.2013.2067(1660000) – 08:00 – SE-
CRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS , TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452.1002.2071(15001000) 
– 09:00 – SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO – 13.392.2021.2074(1500100)/2
2.122.1002.2076(1500100)/7.812.2020.2077(1500100) – 10:00 – SERETARIA DE MEIO AMBIENTE, 
SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2078(1500100) – ELEMENTO DE DESPE-
SA – 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00036/2022 - 23.02.22 - HOTEL 
E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA - R$ 333.000,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Alice Japiassu de Queiroz, 52 - Centro - Sumé - PB, às 08:00 horas do dia 14 de MARÇO de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO PARA 
DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, SEMANALMENTE AOS SABADOS, 
COM ENTREVISTAS, COBERTURAS E SPOTS DIÁRIOS EM HORARIOS ALTERNATIVOS 
PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33532095. E-mail: 
vcamarasume@gmail.com.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 25 de Fevereiro de 2022
SEBASTIÃO SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial
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