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Levantamento aponta crescimento de 4%, contra 1.4% da média nacional; Governo atribui boa estimativa a equilíbrio fiscal e à política de investimentos do Estado. Página 17

PB tem a melhor projeção do Brasil para o PIB
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Eleições 2022 Eleitor tem 120 dias para mudar domicílio eleitoral ou 
regularizar situação junto à Justiça para estar apto a votar em outubro. Página 14
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Esperança para agricultura Aesa registra chuvas intensas 
nos primeiros dias do ano e açudes sangram no Sertão do estado. Página 6

Vacina para crianças chega na 
segunda quinzena de janeiro
É o que promete o Ministério da Saúde. Doses irão imunizar 
jovens de cinco a 11 anos contra Covid. Página 15

Colunas
Chegamos a 2022. É de se esperar que 

traga bom senso, equilíbrio, tolerância, 
solidariedade, caridade e fraternidade nas 

relações humanas.  Página 2
Abelardo Jurema Filho
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Óleo encontrado no litoral do 
estado será examinado no RJ
Resíduos foram vistos em praias de Cabedelo e João 
Pessoa e Capitania dos Portos investiga o caso. Página 5

Exclusiva João Azevêdo detalha investimentos e parcerias 
internacionais em mais um trecho da entrevista. Página 13

Paraíba

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o/

PA
P

Presencial Com o tema ‘Toda Arte que vem do Mar’, 
Salão do Artesanato tem início dia 12 em JP. Página 20

Políticas

Esportes

Prosa e poesia Débora Gil Pantaleão prepara duas obras 
contendo toda a sua produção literária em ambos os gêneros. Página 9

Foto: Bruna Dias/Divulgação

O romance policial, envolvendo ação e mistério, 
desenvolve-se por vários cenários do Nordeste 

brasileiro, envolve missões eletrizantes, grandes 
adversidades, perigos inimagináveis...  Página 10

Fernando Vasconcelos

Segurança: governador se 
reúne, hoje, com categorias
Lei de Proteção Social, Bolsa Desempenho e 
salários estão na pauta do encontro. Página 13

Botafogo dá início aos treinos 
para o Paraibano e a Copa NE
Jogadores se apresentaram ontem e têm três semanas 
para se preparar para a primeira disputa. Página 21

Semob inicia vistoria dos 
transportes escolares de JP
Órgão recomenda aos pais de alunos que procurem saber 
da regularidade do veículo antes de contratá-lo. Página 8

Bolsonaro: exame vai 
decidir necessidade de 
cirurgia no abdômen
Médico que acompanha presidente suspende férias no exterior para viajar a SP, 
onde Bolsonaro está internado com um quadro de obstrução intestinal. Página 4

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 4 de janeiro de 2022 @jornalauniaoauniao.pb.gov.br  | Ano CXXVIII Número 287 |  R$ 2,50

NA PARAÍBA*

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

464.590

22.302.577 

289.279.435

9.600

619.245

5.440.497

CASOS VACINAS APLICADAS

------

331.659.048

9.212.972.886
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

(*) Devido a instabilidade nos sistemas do Ministério da Saúde, não foram divulgadas informações sobre vacinação na PB 

Diversidade

Brasil



Que simetria ou analogia é possível estabelecer entre a 
pandemia de coronavírus e as eleições deste ano? Para o êxito de 
ambos os processos, ou seja, o fim do surto e a renovação político-
administrativa, é necessário a ampla participação popular. Na 
primeira situação, obedecendo aos protocolos sanitários e, no 
segundo, aumentando os níveis de consciência.

Está mais do que provado – e a epidemia da gripe H3N2 
apenas corrobora a tese – que evitar aglomerações sociais 
e usar máscaras de proteção ao sair de casa são duas armas 
poderosas contra microrganismos que provocam doenças do 
tipo Covid-19. Portanto, insistir no desrespeito a normas de 
segurança é apostar no prolongamento das situações atípicas 
em saúde.

De maneira idêntica, votar em políticos que não têm 
compromisso com a luta pelo fim dos preconceitos e de todas as 
formas de desigualdade é dar sustentabilidade a uma sociedade 
que tem como uma de suas principais marcas registradas 
a violência; a intolerância que, filha da ignorância, ameaça 
inviabilizar o aperfeiçoamento do projeto humano.

É preciso saber optar por uma ideia de mundo. O que está aí é o 
bastante, ou é preciso apoiar o que está dando certo, colaborando 
para que vá mais além, no entanto, descartando veementemente 
o que coloca a máquina social em marcha à ré? Não é uma simples 
questão de lógica, mas de consciência; o mundo mais do que nunca 
necessita de discernimento. Ou não?

Saber viver implica - acima de tudo, talvez - compreender 
bem as coisas que acontecem ao redor. E um dos meios para 
isso continua sendo a informação de qualidade; o estudo de 
caso, como se diz, para construir conceitos, seja pelo método 
científico, seja pela investigação empírica, que estejam 
em sintonia com a realidade, e não com uma veridicidade 
inventada.

Sendo assim, não se afasta da exatidão quem entende que 
desacreditar na ciência, notadamente no campo da medicina, 
é proporcionar vinda longa ao coronavírus e aos males que ele 
provoca. Da mesma forma, votar em políticos ruins é manter o 
povo acorrentado no sopé de uma montanha da qual rola tudo 
aquilo que tornam os índices sociais um pesadelo.

Política e pandemia Apesar dos perigos
Quando eu tinha 18 anos, desfilando 

com meus cabelos longos e jeito rebelde 
pela Praia de Copacabana, imaginava que 
era imortal e que o tempo não passaria 
para mim. Estávamos em 1970, o Brasil 
Campeão do Mundo no México e eu jogan-
do futebol de areia, paquerando as meni-
nas e tocando rock and roll, imaginando 
que nada seria capaz de me deter e que a 
vida era apenas isso: diversão e alegria.

Para mim, no vigor da minha juventu-
de, um homem de 50 anos era “um velho” e 
o ano 2000 representava um futuro muito 
distante, quase inatingível. A virada do 
século era tida como uma data simbólica 
e muitos acreditavam que poderia signi-
ficar o fim do mundo, de acordo com as 
previsões de astrólogos e videntes.

O tempo seguiu o 
seu curso e muita água 
passou por baixo – e por 
cima – da ponte. Vim para 
João Pessoa, casei, tive 
filhos; obtive vitórias, 
enfrentei adversidades 
e acumulei duras perdas 
entre amigos e familia-
res que se foram antes 
do tempo; percorri uma 
longa trajetória que me 
transformou em avô de 
quatro netos e patriarca 
de uma grande família que sempre está 
a exigir atenção e cuidados, mas que, por 
outro lado, me enche de prazer e orgulho.

Hoje, aos 69 anos, reitero meu entu-
siasmo pela vida e disposição para encarar 
novos projetos. Mas revelo as minhas 
preocupações em relação ao futuro da 
humanidade, a evolução desmedida da 
automação, da engenharia genética, com o 
receio de que o ilimitado desenvolvimento 
tecnológico venha a produzir gerações de 
verdadeiros cyborgs , transformando ho-
mens e mulheres em seres sem sentimen-
tos nem valores referenciais de família 

que, embora duramente atingida, continua 
a ser o principal alicerce da sociedade.

Foi pensando nisso que, nesse réveil-
lon, decidi recusar convites para festas 
e grandes eventos. Resolvi que o melhor 
ambiente para aguardar a chegada do ano 
novo seria ao lado dos meus familiares, 
usufruindo o calor de suas presenças, o 
abraço afetivo, sincero e leal daqueles que 
estão mais próximos, que acompanham 
as nossas agruras, que compartilham as 
nossas conquistas e dividem as nossas 
emoções, nos bons e maus momentos.

Chegamos a 2022. É de se esperar que 
traga bom senso, equilíbrio, tolerância, 
solidariedade, caridade e fraternidade 
nas relações humanas. Que marque a 
vitória da ciência contra o negacionismo. 

Da cultura sobre a igno-
rância. Da exaltação do 
amor sobre o estímulo 
ao ódio e à   violência. Da 
prevalência da natureza 
e preservação do meio 
ambiente sobre a devas-
tação de nossas florestas, 
mares e rios. E do comba-
te permanente à fome e à 
miséria, dando comida a 
quem tem fome e água a 
quem tem sede.

Que as palavras do 
filho do Homem soem mais fortes em 
nossos ouvidos. Que os seus exemplos nor-
teiem as nossas atitudes e que venhamos 
a praticar, com fé e convicção, o maior dos 
ensinamentos cristãos: “Amai o próximo 
como a ti mesmo”.

Roubo os versos de Ivan Lins para de-
finir o sentimento que nos alimenta nesse 
momento de mudança: “Um novo tempo, 
apesar dos perigos, da força mais bruta, 
da noite que assusta, estamos na luta, 
para que nossa esperança, seja sempre um 
caminho que se deixa de herança”.

Que Deus abençoe a todos.

Almajarra
Manuel Marinheiro levantava com o dedo 

mindinho um peso de algodão, de quatro ar-
robas, e dependurava-o no torno do armador. 
No caminho dos Patos para Princesa tinha um 
pau a cavaleiro. Manuel parava debaixo do pau, 
pegava o galho grosso com as duas manoplas, 
apertava as pernas na barriga do cavalo e 
levantava o animal do chão.

Um dia o engenho do pai emperrou. Por 
mais que dessem voz, açoitassem e ferroas-
sem os bois encangados na ponta da almajar-
ra, Laranjeira e Limoeiro, encaretados, para 
não ficarem tontos, o engenho não rodava. 
Manuel mandou tirar os bois. Pegou a ponta 
da almajarra, tomou fôlego, fez finca-pé, as 
veias do pescoço grosso querendo pular por 
cima dos ombros largos. E a linha de baraúna 
estalou! 

Nunca se ouvira falar num caso desse. Ne-
nhuma junta de bois estalara uma almajarra. E 
um homem sozinho, Manuel Marinheiro, fazer 
o que dois bois nunca fizeram! 

Mas o feito estava feito, e o jeito foi o velho 
Marinheiro mandar cortar outra linha nas ma-
tas dos Patos. O velho Joaquim Marinheiro era 
descendente dos fundadores do lugar. 

O velho mandou procurar uma linha de 
baraúna erada, para substituir a almajarra 
que o filho partira. Derribado o pau, o velho 
Joaquim Marinheiro mandou o carreiro com 
a junta de bois arrastar a linha. De tardezinha 
o carreiro chegou com os bois, mas sem o pau.

— Os bois enjoaram no tope da ladeira, 
seu Manuel, e a linha ficou lá.

— É possível, Raimundo, que os bois não 
puderam com a linha?

— Puderam não, seu Joaquim. Quer dizer, 
enquanto vinha no plano, eles arrastavam. Mas 
depois que pegaram a ladeira e encontraram o 
tope, enjoaram. A linha é grande e grossa, é de 
uma baraúna velha.

O velho chamou o filho:
— Manuel, você que é homem de força, 

amanhã cedo vá com a junta e ajude os bois a 
trazer a linha. Vá cedinho, que é para os carpi-
nas fazerem a almajarra e botar o engenho pra 

rodar ainda amanhã. Ouviu?
— Ouvi, pai. Pode deixar que eu faço. 

Quando o sol nascer a linha já está aqui. Depois 
eu posso tirar a barba?

— Pode, meu filho.
Depois de tomar o café pilado com rapadu-

ra, Manuel tomou a bênção aos pais e foi para a 
calçada olhar a força da lua.  Tinha de madrugar 
para ir ver a linha. Quando a lua chegou nas 
alturas, tomou a benção aos pais, passou a rede 
na sala e foi dormir mais cedo.

De manhãzinha o velho Marinheiro se 
levantou e viu Manuel dormindo. Abriu a porta 
de duas folhas, recebeu o vento frio dos Patos 
na cara e foi olhar o terreiro. Não viu a linha 
nem rastros de bois. Voltou para a sala e deu 
um chute na bunda do filho:

— Levanta, vagabundo! Você não disse 
que antes do sol nascer a linha estava aqui?

— A linha tá aí, pai. Eu só estou descan-
sando.

— Como que a linha tá aí, que eu não vi 
no terreiro?

— A linha tá no oitão, pai.
— E como você trouxe o pau, que eu não 

vi rastro de boi?
— Eu trouxe nas costas, pai.
O velho Marinheiro tornou ao terreiro, foi 

ao oitão, e lá estava a baraúna de cinco braças, 
com três palmos de largura na base! E em 
torno não havia rastro de bois, só o rastro das 
alpercatas de Manuel!

O velho entrou em casa, embocou no seu 
quarto e passou direto para a cozinha, lugar 
onde não gostava de ir. Demorou um pouco e 
voltou com um saco. Dirigiu-se ao filho na rede:

— Manuel, este saco tem farinha, queijo 
e rapadura. Aqui estão dez mil réis. Deus lhe 
abençoe e abra seus caminhos. Tome a benção 
a sua mãe, vá embora de minha casa e não volte 
nunca mais, nem no dia de meu enterro.

— Por que este castigo, meu pai?
— Não é castigo, meu filho, — disse o 

velho Marinheiro, trêmulo, arrepiado e com a 
fala embargada. —É por que o que você faz não 
é obra de Deus. É da parte do Cão!

 Chegamos a 2022. É 
de se esperar que traga 
bom senso, equilíbrio, 

tolerância, solidariedade, 
caridade e fraternidade nas 

relações humanas.   

Os abacaxis da vida
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Ministério da Saúde anunciou envio de mais de R$ 500 mil visando equidade na atenção primária para populações
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Quilombolas de 79 cidades da 
PB terão recursos para saúde

A Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) aprovou, no fi-
nal de 2021, o projeto de lei que 
cria o Conselho Municipal de Ci-
ência, Tecnologia e Inovação. A 
propositura, do vereador Durval 
Ferreira (PL), aguaarda sanção 
do prefeito Cícero Lucena (PP). 
Enquanto isso, o Fundo Munici-
pal de Ciência e Tecnologia, tam-
bém de autoria do parlamentar, 
já é lei municipal.

tecnologia
O vice-presidente do Sena-
do Federal, Veneziano Vital 
do Rêgo (MDB), destacou a 
importância da sanção da 
desoneração da folha de 
pagamento de 17 setores 
da economia. Relator da 
matéria, Veneziano disse 
que a sanção confirma a 
preocupação do Congresso 
em manter os empregos de 
milhares de brasileiros.

Confirmado para sexta-feira, dia 
6, em João Pessoa, e logo após em 
Campina Grande, a presença de mais 
um presidenciável no estado. Será o 
ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio 
Moro (Podemos), que vem lançar sua 
pré-candidatura em terras tabajaras. 
Virá com a presidente nacional da le-
genda, Renata Abreu, e o presidente 
do União Brasil, Luciano Bivar. 

Moro

cPi da Banda larga está Perto do fiM e 
não deve Mudar Muita coisa na internet

desoneração

A CPI da Banda Larga, presidida pela vereadora Eliza Virgínia (PP), está se 
aproximando do fim. Recebida com expectativa, especialmente pelos jo-

vens – curiosamente, um grupo que não “se liga” muito em política – que 
se interessaram pela solução do problema da velocidade da internet. 
Essa era a principal reclamação na prestação de serviços entre as em-
presas e o consumidor: a velocidade sempre era menor do que a contra-
tada ou, no mínimo, oscilava absurdamente. Depois de muita discussão, 
debates, explanações e depoimentos, a população vive na expectativa 
da divulgação do relatório final da CPI, mas, já sabendo, pelos bastido-
res, que o problema da velocidade continuará existindo, que está tudo 
previsto em contrato e que o consumidor é que nunca entendeu como 
essa relação se dá. Ao fim e ao cabo, o que deve mudar mesmo é a 
quantidade de fios pendurados nos postes, com as empresas legaliza-
das se unindo à Prefeitura e à Energisa para evitar a poluição de cabos 
e conexões presente nos dias atuais.

UN Informe
Da Redação* 

O governador João Azevêdo criticou a recomen-
dação de prescrição médica para vacinar crian-
ças. Segundo ele, a aprovação pela Anvisa e os 
bons resultados no exterior são suficientes para 
atestar a eficácia e a falta de riscos. “A Anvisa já 
aprovou essa vacina. Nos Estados Unidos essa 
vacina já foi usada sem nenhum caso de óbito 
em crianças. [..] Não será exigida prescrição mé-
dica para ninguém (na Paraíba)”, comentou on-
tem no programa Conversa com o Governador.

não Precisa de Prescrição Médica

eM dia

vacinação de crianças

A Prefeitura do Conde efetuou ontem o paga-
mento do rateio do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
ao pessoal do magistério da rede municipal de 
ensino. O pagamento do rateio do Fundeb con-
templou os servidores efetivos, comissionados e 
prestadores de serviço, totalizando R$ 5 milhões. 

Os imunizantes contra Covid-19 para crianças devem 
chegar à Paraíba ainda na segunda quinzena de ja-
neiro, garantiu o ministro da Saúde, Marcelo Queiro-
ga.  “Na segunda quinzena elas começam a chegar e 
serão distribuídas como nós temos distribuído”, disse.
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O QuE diz O CódigO dE TrânsiTO BrasilEirO (CTB):
n I – Quando a velocidade for superior à máxima de até 20%, a multa é de natureza média com valor de R$ 
130,16;
n II – Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% até 50%, a multa é grave com valor de 
R$ 195,23;
n  III – Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, a multa é três vezes o valor da gravís-
sima, chegando ao valor de R$ 880,41, com suspensão imediata no direito de dirigir e apreensão do docu-
mento de habilitação.

A velocidade permitida 
na via é de 50km/h e a 
expectativa é de que o 

equipamento proporcione 
mais segurança viária 

ao corredor

Radar no Retão de Manaíra

semob-JP encerra período educativo 
e passa a multar a partir desta terça

A Prefeitura de João 
Pessoa, por meio da Supe-
rintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana, encer-
rou, ontem, o período edu-
cativo para adaptação dos 
condutores ao novo radar 
medidor de velocidade ins-
talado há 11 dias na Avenida 
Flávio Ribeiro Coutinho, em 
Manaíra. A velocidade per-
mitida na via é de 50km/h. 
A expectativa é de que a 
presença do equipamento 
proporcione mais segurança 
viária ao corredor.

De acordo com Geor-
ge Morais, superinten-

dente da Semob-JP, a 
implantação do equipa-
mento incentiva que mo-
toristas e motociclistas 
respeitem as sinalizações 
e mantenham a segurança 
viária por todo o corre-
dor. “Passado este perío-
do educativo, onde todos 
que transitam pela região 
já puderam observar a 
presença do novo radar, 
agora, após a aferição do 
Inmetro, aqueles que des-
respeitarem a velocidade 
limite de 50km/h serão 
responsabilizados”, res-
salta.

 Sanderson Cesário, 
diretor de Operações da 
Semob-JP, explica que 
transitar em velocidade 
superior à máxima permi-
tida para o local, medida 
por instrumento ou equi-
pamento hábil, pode acar-
retar infração média, gra-
ve ou gravíssima. “Além 
de incentivarmos a educa-
ção no trânsito, também 
orientamos a todos que 
sigam as normas para evi-
tarem as autuações. Mas é 
preciso informar que em 
caso de descumprimento, 
de acordo com o artigo 

218, do Código de Trân-
sito Brasileiro, a natureza 
da multa varia, dependen-
do do percentual excedido 
pelo condutor”, explica.

Motoristas devem ficar 
atentos ao redutor de 
velociado instalado na 
avenida Flávio Ribeiro 
Coutinho

Foto: Divulgação/Semob-JP

Mais de R$ 500 mil 
serão enviados para 79 ci-
dades paraibanas pelo Mi-
nistério da Saúde visando 
a equidade na Atenção Pri-
mária à Saúde (APS) para 
populações quilombolas. A 
ação considera a necessi-
dade de ampliar e melhorar 
o acesso das populações e 
garantir a universalização 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), fortalecendo o traba-
lho das equipes e serviços 
que atuam na APS.

A verba será transfe-
rida aos municípios e ao 
Distrito Federal em parce-
la única, considerando o 
quantitativo de equipes que 
possuem cadastro de usuá-
rios pertencentes aos povos 
quilombolas cadastrados no 
Sistema de Informação em 
Saúde para a Atenção Bási-
ca (Sisab). 

São destinados R$ 
2.800 por equipe de Saúde 
da Família (eSF); R$ 2.100 
por equipe de Atenção Pri-
mária, com trabalho de 30h, 
e R$ 1.400, com trabalho de 
20h. Após o recebimento e 
destinação da verba, os mu-
nicípios precisarão prestar 
contas sobre a aplicação dos 
recursos através do Relató-
rio Anual de Gestão (RAG) 
de cada município benefi-
ciado.

Na Paraíba, as maiores 
quantias serão destinadas 
a João Pessoa (R$ 64.400); 
São Bento (R$ 25.200); 
Campina Grande, Conde e 
Coremas (R$ 19.600); Santa 
Luzia (R$ 16.800); Alagoa 
Grande e Manaíra (R$ 14 
mil); Cacimbas, Desterro, 
Pombal, Santa Rita e Serra 
Branca (R$ 11.200).

Além destas, recebem 
recursos a partir de R$ 
2.800 a R$ 8.400: Arara, 
Areia, Areia de Baraúnas, 
Baía de Baraúnas, Barra de 

Santa Rosa, Bayeux, Boa 
Ventura, Boa Vista, Bom Su-
cesso, Brejo do Cruz, Caapo-
rã, Cabedelo, Cajazeiras, Ca-
jazeirinhas, Camalaú, Catolé 
do Rocha, Condado, Congo, 
Coxixola, Cuité, Diamante, 
Dona Inês, Emas, Guarabira, 
Gurinhém, Ibiara, Ingá, Ita-
baiana, Itaporanga, Junco do 
Seridó, Livramento, Lucena, 
Mamanguape, Marcação, 
Marizópolis, Mogeiro, Mon-
teiro, Nova Palmeira, Passa-
gem, Patos, Pedras de Fogo, 
Picuí, Pitimbu, Poço Dantas, 
Princesa Isabel, Riachão, 
Riachão do Bacamarte, Ria-
chão do Poço, Riacho dos 
Cavalos, Rio Tinto, Santana 
de Mangueira, São João do 
Tigre, São José de Piranhas, 
São José dos Cordeiros, São 
Mamede, Sapé, Serra Re-
donda, Solânea, Soledade, 
Tacima, Taperoá, Tavares, 
Teixeira, Triunfo, Uiraúna e 
Várzea.

São considerados povos 
quilombolas, de acordo com 
a portaria, os grupos étnico
-raciais remanescentes das 
comunidades dos quilom-
bos, segundo critérios de 
autoatribuição, com trajetó-
ria histórica própria, dota-
dos de relações territoriais 
específicas, com presunção 
de ancestralidade negra re-
lacionada com a resistência 
à opressão histórica sofrida, 
além de possuírem cadastro 
no Sisab. 

São considerados 
povos quilombolas, 

de acordo com a 
portaria, os grupos 

étnico-raciais 
remanescentes das 
comunidades dos 

quilombos

* Rico Farias, titular desta coluna, está em recesso, 
retornando ao espaço na edição do próximo dia 11.
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Médico suspende férias no exterior e viaja a São Paulo para tratar quadro de obstrução intestinal no presidente

O médico-cirurgião que 
acompanha o presidente Jair 
Bolsonaro (PL), Antônio Luiz 
Macedo, afirmou ao Broa-
dcast Político que decidirá 
hoje, após chegar ao Hospital 
Vila Nova Star, se será neces-
sário operar o mandatário, 
que está internado em São 
Paulo desde a madrugada 
de ontem, com um quadro de 
obstrução intestinal.

“A decisão se Bolsona-
ro vai ser operado ou não 
depende de um exame clí-
nico criterioso por parte do 
cirurgião. Não é uma tomo-
grafia que vai dizer se vai 
ser operado, hemograma, 
PCR, nada disso. É o exame 
clínico adequado por parte 
do cirurgião”, afirmou o mé-
dico, por meio de um áudio 
no aplicativo de mensagens 
WhatsApp. De acordo com 
o profissional, outros mé-
dicos do Vila Nova Star já 
examinaram o presidente e 
avaliaram que talvez a cirur-
gia não seja necessária. “Mas 
eu chegando, vou direto ao 
hospital, vou examinar di-

reitinho e ver se há neces-
sidade de operação ou não”, 
acrescentou.

Macedo deve chega à 
capital paulista por volta 
das 2h da madrugada. Ele 
estava nas Bahamas, onde 
tirava férias. Anteriormente, 
havia expectativa de que o 
profissional retornasse ao 
Brasil ainda ontem à tarde. 
De acordo com o médico, 
ele não usará avião da Força 
Aérea Brasileira (FAB) para 
voltar ao país. “Jamais iria 
gastar dinheiro do governo 
brasileiro utilizando avião 
da FAB. O avião não é da 
FAB”, afirmou.

A aeronave que buscará 
Macedo e a esposa nas Baha-
mas, de acordo com ele, está 
agora na França e é proprie-
dade da Rede DOr, dona do 
Hospital Vila Nova Star. “Não 
temos como chegar em São 
Paulo em avião comercial 
rápido. Então, o avião vai 
nos pegar agora (ontem) à 
noite”, explicou.

Macedo acompanha o 
presidente desde setembro 
de 2018, quando Bolsonaro 
sofreu uma facada na região 
do abdômen durante a cam-
panha eleitoral.

Na manhã de ontem, 
Bolsonaro havia afirmado 
no Twitter que faria exames 
para definir se precisaria de 
uma nova cirurgia para tra-
tar o quadro de suboclusão 
intestinal. O hospital infor-
mou na manhã de ontem que 
o mandatário estava estável, 
em tratamento e sem previ-
são de alta.

Bolsonaro estava de fé-
rias em São Francisco do Sul 
(SC) desde a última segun-
da-feira, 27, e voltaria ontem 
a Brasília. Na madrugada, 
deixou o Litoral catarinense 
de helicóptero em direção 
a Joinville. De lá embarcou 
para São Paulo com a comi-
tiva presidencial.

Bolsonaro havia dado 
entrada no Vila Nova Star 
pela última vez em julho 
de 2021, quando também 
sentiu dores abdominais e 
ficou quatro dias no hospi-
tal, localizado na Vila Nova 
Conceição, na Zona Sul da 
capital paulista. Na ocasião, 
não precisou ser operado. O 
presidente já realizou seis 
cirurgias em decorrência do 
atentado a faca sofrido em 
2018 em Juiz de Fora, Minas 
Gerais.

Iander Porcella e 
Matheus de Souza
Agêncica Estado

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

Bolsonaro: decisão sobre cirurgia 
passará por “exame criterioso”

Decisão sobre carnaval de rua 
no Rio pode ser tomada hoje

Paraíba registra mais um óbito e 
chega a 9.600 mortos por Covid

O prefeito do Rio de Janei-
ro, Eduardo Paes (PSD), e o se-
cretário municipal de Saúde, Da-
niel Soranz, vão se reunir às 17h 
desta terça-feira com a direção 
da Sebastiana, associação que 
representa 11 dos principais 
blocos de carnaval do Rio, para 
debater a realização ou não dos 
desfiles em 2022.

Algumas cidades em que 
os desfiles são tradicionais, 
como Salvador, já anunciaram 
o cancelamento das exibições 
para o próximo Carnaval por 
conta da pandemia de Co-
vid-19. No Rio por enquanto 
os desfiles seguem previstos, 
mas passíveis de serem can-
celados caso as autoridades 

sanitárias recomendem isso. 
Dois grandes blocos cariocas (o 
Bloco da Preta, criado por Preta 
Gil, e a Banda de Ipanema) já 
decidiram não desfilar.

A presidente da Sebastia-
na, Rita Fernandes, afirma não 
ter ainda uma posição definida 
sobre a realização ou não dos 
desfiles. Ela quer ouvir o secre-
tário de Saúde, o comitê que 
orienta a prefeitura quanto à 
Covid-19 e o próprio prefeito 
sobre a situação. “Há blocos 
que querem recuar, outros 
aguardar, e não podemos mais 
adiar uma decisão”, pondera 
Rita. Decisão sobre carnaval 
de rua no Rio pode ser tomada 
nesta terça-feira.

Casos no Brasil 
O Brasil registrou, entre an-

teontem e ontem, 11.850 novos 
casos de Covid-19 em 24 horas, 
de acordo com dados do Con-
selho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass) divulgados 
ontem. Com isso, a média móvel 
de novos registros nos últimos 
sete dias atingiu 8.400, a maior 
desde 8 de dezembro de 2021, 
quando eram 8.844 casos.

O total de casos de Covid-19 
chegou a 22.305.078 desde o iní-
cio da pandemia. O levantamento 
do Conass, que compila dados 
de secretarias de Saúde dos 26 
Estados e do Distrito Federal, 
apontou ainda 76 óbitos causa-
dos pela Covid-19 no período e 
o país acumula 619.209 vidas 
perdidas para a doença.

Os dados de Roraima e 
Sergipe não foram computados 
por problemas técnicos.

 Novos 25 casos de con-
taminação pela Covid-19 
foram confirmados pela Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), sendo apenas um dos 
pacientes com o desenvolvi-
mento de quadro moderado 
ou grave, com necessidade de 
assistência hospitalar. Tam-
bém foi registrado uma mor-
te em decorrência do agrava-
mento da doença, ocorrido 
no último domingo.

A vítima é uma mulher 
de 31 anos, residente em Ca-
choeira dos Índios. A paciente 
possuía doença respiratória 
como comorbidade e fale-
ceu em um hospital público. 
Com o caso, a Paraíba chega 
a 9.600 mortes por Covid-19. 

Além disso, o estado acumula 
464.590 casos confirmados 
da doença desde o início da 
pandemia, onde 359.194 são 
considerados recuperados. 

O estado já realizou 
1.251.787 testes para diag-
nóstico da Covid-19, consta-
tando casos em todas as cida-
des e óbitos em 222 dos 223 
municípios, sendo apenas 
Riachão do Bacamarte sem 
mortes entre seus residentes. 

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico), em todo o 
estado, é de 16% e 8% em 
enfermarias para adultos. 
Chegando ao total de 93 pa-
cientes hospitalizados em 
unidades de referência para o 
tratamento da doença, sendo 
18 deles hospitalizados entre 
domingo e ontem. O número 

é superior a todos os leitos 
ocupados desde o dia 17 de 
dezembro, com o mesmo re-
gistro de hospitalizados.

Fazendo um recorte ape-
nas dos leitos para adultos 
nas macrorregiões de Saúde, 
a Região Metropolitana de 
João Pessoa tem uma taxa de 
ocupação que chega a 33% 
em UTI e 11%, em enferma-
rias. Em Campina Grande es-
tão ocupados 8% dos leitos 
de UTI e 3% de enfermarias. 
Já no Sertão, estão ocupados 
18% e 11% dos leitos de UTI 
e enfermarias para adultos, 
respectivamente.

Com instabilidade nos 
sistemas e-SUS Notifica e SPI
-PNI, os dados referentes à 
vacinação contra a Covid-19 
não puderam ser atualizados 
pelo Ministério da Saúde.

Tentativa de homicídio

Casal que espancou jovem 
pode ser indiciado no MA

A Delegacia de Açailân-
dia, município maranhense 
a 567 quilômetros da capital 
São Luís, deve concluir até a 
próxima semana o inquérito 
sobre as agressões ao jovem 
Gabriel da Silva Nascimento, de 
23 anos, que foi atacado dentro 
do próprio carro, na frente do 
prédio onde morava.

O caso foi revelado pela 
Rede Mirante, afiliada da 
Globo no Maranhão, e con-
firmado pela reportagem do 
Estadão. O blog apurou que a 
expectativa é que, tanto o rela-
tório da Polícia Civil quanto o 
parecer do Ministério Público 
do Estado, peçam o indicia-
mento dos agressores por 
tentativa de homicídio.

Um dos pontos-chave é 
que, assim como no caso do 
George Floyd, ex-segurança ne-
gro que virou símbolo de luta 
antirracismo após ser asfixia-
do até a morte por um policial 
branco nos Estados Unidos, 
Gabriel também foi sufocado 
ao ser imobilizado no ataque

“Eles pisam no pescoço 
do Gabriel, depois se ajoe-
lham sobre o pescoço dele. 
Em um terceiro momento, 

tem um mata-leão. Então tem 
um foco nas vias respirató-
rias. Em nenhum momento 
eles param, eles são detidos. 
Ali, tecnicamente, foi uma ten-
tativa de homicídio”, explica 
o advogado Marlon Reis, que 
foi chamado pelo Centro de 
Defesa da Vida e dos Direitos 
Humanos (CDVDH) de Açai-
lândia para assumir a defesa 
de Gabriel no processo.

O caso deve ser levado 
a júri popular, o que na ava-
liação do advogado terá im-
pacto positivo para ampliar 
o debate público sobre casos 
de violência racial. Para o de-
fensor, se trata de um caso 
claro de racismo. Reis tam-
bém atuou no Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) 
assinado pelo Carrefour após 
o espancamento e morte de 
João Alberto Silveira Freitas.

“Isso vai abrir um debate 
sem precedentes. Vai haver 
uma discussão pública sobre o 
assunto, a nível de tribunal do 
júri. O debate social tende a se 
intensificar nesse caso. É uma 
oportunidade rara de debate 
público sobre violência racial”, 
afirma ao Estadão.

As agressões acontece-
ram na manhã do último dia 
18. Os autores do ataque são 

o empresário Jhonnatan Silva 
Barbosa e a dentista Ana Pau-
la Vidal, moradora do mes-
mo prédio de onde Gabriel 
se mudou após o episódio. 
Recepcionista de um banco, 
o jovem estava no carro que 
havia comprado há poucos 
meses e se preparava para 
sair rumo a uma confraterni-
zação do trabalho.

Imagens de câmeras de 
segurança mostram o momen-
to em que ele é chamado de 
ladrão e passa a ser agredido 
pelo casal. Gabriel é derru-
bado, alvo de chutes, pisões 
e tapas em uma sessão de es-
pancamento que dura quase 
três minutos. Ana Paula chega 
a colocar os joelhos na barriga 
do jovem, enquanto Jhonna-
tan pisa em seu pescoço. Os 
ataques só cessam quando um 
vizinho avisa que a vítima é 
moradora do prédio.

Defesas
A reportagem buscou 

contato com a defesa de Jhon-
natan e Ana Paula, mais nin-
guem foi encontrado. O espaço 
ficou aberto para manifesta-
ção. Em nota enviada ao pro-
grama Fantástico, da TV Globo, 
a dentista pediu desculpas e 
negou que tenha sido racista.

Foto: Agência Estado

Os ataques a Gabriel da Silva Nascimento só cessaram quando um vizinho avisou que a vítima morava no prédio

A procuradora-geral de 
Nova York, Letitia James, in-
timou dois filhos do ex-presi-
dente dos Estados Unidos Do-
nald Trump, Ivanka Trump e 
Donald Trump Jr., para de-
porem na investigação sobre 
as práticas de negócios da 
Organização Trump. Os dois 
atuaram como executivos na 
empresa.

As intimações foram di-
vulgadas em um documento 
judicial ontem, junto a um 
tribunal estadual de Nova 
York, em Manhattan. Donald 
Trump também foi intimado 
a testemunhar sob juramen-
to, e a família planeja pedir a 
um juiz para impedir que os 

advogados da procuradora 
obtenham seu depoimento, 
de acordo com o documento.

O esforço da procura-
dora-geral para entrevistar 
Trump sob juramento tornou-
se público no mês passado, 
mas não se sabia antes que 
seu gabinete também pro-
curava questionar Donald 
Trump Jr. e Ivanka Trump.

As intimações de James 
refletem uma escalada de sua 
investigação de quase três 
anos para saber se a Organi-
zação Trump inflou de forma 
fraudulenta os valores de seus 
ativos imobiliários para obter 
empréstimos bancários e re-
duziu seus valores para redu-
zir suas contas de impostos.

Ela obteve vários docu-

mentos relacionados à inves-
tigação e examinou várias 
propriedades da Organiza-
ção Trump, incluindo a pro-
priedade de Seven Springs 
em Westchester County e o 
Trump International Hotel 
& Tower em Chicago. Se Ja-
mes encontrar evidências 
de irregularidades, ela pode 
abrir um processo, mas como 
sua investigação é civil, ela 
não pode apresentar queixa 
criminal.

Alina Habba, advogada 
de Donald Trump acusou 
James, uma democrata, de 
ter preparado seu escritó-
rio para uma caça às bruxas 
política que viola os direitos 
constitucionais do ex-presi-
dente republicano.

Procuradora intima filhos 
do ex-presidente Trump

Fábio Grellet
Agência Estado

Rayssa Motta
Agência Estado

Agência Estado



Álcool e trânsito
O Detran-PB, por meio da Operação Lei Seca, 
notificou 1.009 condutores por dirigirem sob 
efeito de álcool durante o ano de 2021. Página 7
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Resíduos foram encontrados no fim de semana na orla de Cabedelo e João Pessoa; Capitania dos Portos investiga o caso

Amostras de óleo achado em 
praias serão analisadas no RJ

Paraíba
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Atenção na orla

Acidentes com caravelas aumentam no verão
Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com

As caravelas são ani-
mais marinhos que chamam 
atenção por sua beleza e tons 
translúcidos coloridos, mas 
apresentam perigo aos ba-
nhistas, sobretudo às crianças. 
Por se reproduzirem no verão, 
é comum acidentes as envol-
vendo caravelas (águas vivas) 
nessa época do ano. Especia-
listas orientam como proce-
der em caso de queimadura, e 
em casos mais graves, a vítima 
deve se dirigir ao Hospital de 
Trauma de João Pessoa.

Apesar do verão ser a 
estação com maior número 
de acidentes com caravelas, a 
dermatologista Adriana Braz 
explica que a maioria dos ca-
sos são queimaduras leves e 
com boa resposta aos primei-
ros socorros feitos no local do 
acidente. “São poucos os casos 
que chegam com queimadu-
ras mais graves no consultório 
dermatológico”, avaliou.

A maioria dos sintomas 
são queimaduras avermelha-
das, dor intensa e sensação de 
queimação, podendo chegar a 
formar até bolhas, porém po-

dem acontecer sintomas sistê-
micos como náuseas, vômitos 
e dor de cabeça. Os sintomas 
mais graves são hipotensão, 
arritmia cardíaca, insuficiên-
cia respiratória e morte.

Além disso, Adriana Braz 
ressalta a importância de 
nunca lavar a região afetada 
com água doce nem tentar 
retirar os tentáculos com as 
mãos. “A água doce aumenta 
a liberação de toxina. O ideal 
é lavar o local com água sal-
gada, de preferência gelada e, 
em seguida, colocar vinagre 
para neutralizar as toxinas. 
Além disso, não coloque po-
madas, urina, nem friccione o 
local. Se for necessário retirar 
fragmentos do tentáculo, uti-
lize luvas ou uma pinça para 
retirá-los”, orientou.

Mesmo apresentando 
sintomas sistêmicos leves, re-
comenda que o acidentado se 
dirija ao Hospital de Emergên-
cia e Trauma para ser moni-
torado.“ Mesmo com sintomas 
sistêmicos leves, o ideal é ir ao 
hospital de referência pois es-
tes podem evoluir”, orientou.

De acordo com a der-
matologista Aline Marcassi, 
a reação à liberação da toxina 

da caravela pode levar à mor-
te, mas depende de muitos 
fatores.

“Depende da extensão 
das lesões, se atingiu muitas 
partes do corpo, depende da 
resposta individual de cada 
indivíduo, se a vítima foi uma 

criança muito pequena, mas 
isso geralmente é raro”, elu-
cidou.

Em caso de reações gra-
ves na pele, ela recomenda 
procurar um dermatologis-
ta para tratamento. “Depois 
que cicatrizar, pode ficar com 

manchas no local. As man-
chas costumam melhorar 
com o tempo, podendo levar 
meses”, explicou.

Os pais devem orientar 
seus filhos quando forem à 
praia, explicando que apesar 
de ser bonita a caravela pro-

voca queimaduras. “Os pais 
devem explicar aos filhos que 
a caravela é perigosa. As cores 
são naturalmente atrativas, 
mas as crianças não devem 
tocá-la mesmo quando estão 
aparentemente mortas”, com-
plementou Aline Marcassi.

Dermatologistas 
alertam para 
o risco que 
as caravelas 
representam, 
principalmente 
para as crianças

Foto: Evandro Pereira

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Quem foi aproveitar as 
praias de Cabedelo, na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa, durante o primeiro 
final de semana de 2022, 
acabou se deparando com 
manchas de óleo na água e 
na areia das praias Formosa, 
Camboinha I, Camboinha II, 
Camboinha III, Poço, Areia 
Dourada, Ponta de Campina 
e Intermares. Vários banhis-
tas saíam das águas sujos de 
manchas escuras. A presença 
dos resíduos também foi re-
gistrada na Praia do Bessa, 
em João Pessoa. 

Segundo a Capitania dos 
Portos da Paraíba (CPPB), 
amostras de óleo foram re-
colhidas nesse fim de semana 
e foram encaminhadas para o 

Instituto de Estudos do Mar 
Almirante Paulo Moreira (IE-
APM), no Rio de Janeiro, para 
saber a procedência e causa 
das manchas. 

A Capitania dos Portos 
da Paraíba seguirá, durante 
toda essa semana, monitoran-
do as nove praias onde foram 
encontradas as manchas de 
óleo, para retirar os novos 
vestígios das águas, caso 
reapareçam. Todas as ações 
acontecem em parceria com a 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Pesca e Aquicultu-
ra de Cabedelo (Semapa). Já 
em João Pessoa, o monitora-
mento está sendo feito pela 
Secretaria de Meio Ambiente 
(Semam), Secretaria de De-
senvolvimento Urbano (Se-
durb) e a Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza Urbana 
(Emlur).

A moradora do bairro 
Ponta de Campina, em Cabe-
delo, Maria Eunice de Lucena, 
relata que levou um susto ao 
ir tomar seu primeiro de ba-
nho de mar do ano, na tarde 
do último sábado, e se depa-
rou com man-
chas escuras 
nos braços e 
pernas. 

“ E u  f u i 
dar um mer-
gulho aqui na 
praia e quan-
do vi estava 
suja como se 
fosse de gra-
xa. Ainda bem 
que estava perto de minha 
casa e corri para tomar um 
banho. Mas, graças a Deus, 
minha pele só ficou um pou-
co irritada por umas duas 
horas e passou. A gente fica 

triste com esses óleos no 
mar... Agora, é esperar que 
não apareça mais e possamos 
aproveitar o verão”, lamenta 
a professora. 

De acordo com o secre-
tário de Meio Ambiente de 

C a b e d e l o , 
F r a n c i s c o 
Urtiga, nes-
se fim de se-
mana foram 
r e c o l h i d o s 
cerca de 10 
sacos – com 
capacidade 
para 200 qui-
logramas – 
com óleos e 

demais resíduos impregna-
dos ao material. 

“Ainda não sabemos se 
esses óleos são os mesmos 
do que apareceram no ano 
de 2019. Mas, seguiremos 

fiscalizando junto com os 
órgãos estaduais, a Sudema, 
para viabilizarmos novas 
coletas. Nesses dois dias, 
conseguimos retirar todas 
as manchas, além dos obje-
tos que vinham junto com o 
óleo”, explica.

Em João Pessoa, as equi-
pes da Semam, Emlur, Ser-
dur e CPPB também seguem 
monitorando toda a faixa de 
areia, que vai da Praia do Sol 
até a do Bessa, em busca de 
novos vestígios de óleo. 

O secretário municipal 
do Meio Ambiente, Weli-
son Silveira, pontua que a 
ação visa retirar os resídu-
os para evitar danos mari-
nhos. “Orientamos aos ba-
nhistas para terem cuidado 
com esse tipo de resíduo. 
Caso encontrem manchas 
de óleo na faixa de areia ou 

mesmo no mar, devem ligar 
para o Disque Denúncia da 
Semam (3218-9208)”, aler-
ta. Esse número funciona 
como WhatsApp, para que 
as pessoas possam enviar fo-
tos, vídeo e localização das 
manchas escuras.

O superintendente exe-
cutivo da Emlur, Igo Morais, 
ressalta que já está acon-
tecendo a Operação Praia 
Limpa desde o mês passado, 
mas com o aparecimento de 
manchas de óleo na Praia 
do Bessa as ações de limpe-
za se intensificaram. “Nos-
sas equipes estão prestando 
todo o apoio para manter as 
faixas sem a presença desses 
resíduos. Assim, as pessoas 
poderão continuar tomando 
seus banhos de mar de for-
ma segura, nas praias de João 
Pessoa”, completa.

Coleta
Em Cabedelo, foram 

retirados, com resíduos, 10 
sacos de 200 quilos, cada

Foto: CPPB/Divulgação



Cidades como Igaracy, Nazarezinho e Sousa tiveram precipitações elevadas durante o final de semana

Aesa registra chuvas acima 
de 100 milímetros no interior
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Os municípios do Sertão 
e Alto Sertão paraibanos esti-
veram entre os mais atingidos 
pelas chuvas durante o último 
final de semana. De acordo 
com a Agência Executiva de 
Gestão das Águas do Estado da 
Paraíba (Aesa), no dia 1o de ja-
neiro, os volumes registrados 
chegaram a mais de 100 milí-
metros nas cidades de Igaracy 
(147,8mm), Nazarezinho (126 
mm) e na área do Açude São 
Gonçalo, em Sousa (103,7).

Os municípios de Mari-
zópolis, São João do Rio do 
Peixe, Antenor Navarro, São 
José de Piranhas, Bom Jesus, 
Poço de José de Moura, São 
José de Caiana e Bernardino 
Batista registraram os maiores 
volumes de chuvas no sábado. 

No domingo, o Sertão e o 
Alto Sertão continuaram com 
registros de chuvas, mas, des-
ta vez, a precipitação máxima 
estava entre 50 e 100 milíme-
tros. As cidades que mais se 
destacaram em  volume de 
chuvas foram Bernardino Ba-
tista, Cajazeiras/Açude Lagoa 
do Arroz, Uiraúna, São João do 
Rio do Peixe, Antenor Navarro, 
Santa Helena, Joca Claudino, 
Santarém, Cachoeira dos Ín-
dios, Marizópolis, Poço Dantas 
e Cajazeiras.

Segundo a Aesa, ainda 
hoje deverão ocorrer panca-
das de chuva nas regiões do 
Alto Sertão e Sertão, espe-
cialmente entre os períodos 
da tarde e noite, bem como 
em pontos isolados do Cariri 
e Curimataú. No Sertão, ha-
verá nebulosidade variável 
com ocorrência de pancadas 
de chuva em áreas isoladas e 
a temperatura máxima pre-
vista será 36 graus celsius e 
mínima de 24.

No Alto Sertão, o céu 
deve ficar hoje parcialmente 
nublado a nublado com ocor-
rência de pancadas de chuva 
e temperaturas de 35 graus 
celsius de máxima e 23 graus 
de mínima. Já no Cariri/Curi-
mataú, a nebulosidade variá-
vel e poderão ocorrer chuvas 
pontuais no fim do dia (34 
máxima e 21 graus de míni-
ma). Também poderão ser re-
gistradas chuvas esparsas na 

região litorânea e adjacências 
ao longo do dia.

Previsão pluviométrica
O relatório , “Análise e 

Previsão Climática Para o 
Estado da Paraíba - Janeiro a 
Março de 2022”, da Aesa, pre-
vê chuvas de normais a acima 
da média histórica no primei-
ro trimestre de 2022. “Após os 
estudos específicos sobre cli-
ma e tempo da Paraíba, meteo-
rologistas da Aesa elaboraram 
o Relatório de Análise e Pre-
visão Climática e concluíram 
que a tendência é das chuvas 
ocorrerem de normais a acima 
da média histórica no Semi-
árido paraibano (regiões do 
Alto Sertão, Sertão e parte do 
Cariri/Curimataú), entre os 
meses de janeiro e março de 
2022”, informou o texto.

As demais regiões (Litoral, 
Brejo e Agreste), permanecem 
fora do seu período mais chu-
voso, concentrado entre os me-
ses de abril e julho. A previsão 
pluviométrica para os meses 
de janeiro, fevereiro e março foi 
elaborada durante  a reunião 
de Previsão Climática para o 
Nordeste, evento coordenado 
pela equipe de meteorologia 
do Governo do Estado. 

Desta forma, a pesquisa 
verificou que entre janeiro e 
março, a distribuição espacial 
da média histórica de chuvas na 
Paraíba indica que os maiores 
totais pluviométricos se concen-
trarão, no Alto Sertão e Sertão. 
Conforme o gerente executivo de 
monitoramento e hidrometria 
da Aesa, Alexandre Magno, os 
meses de fevereiro e março já 
fazem parte do início do período 
mais chuvoso dessas regiões. “O 
período chuvoso compreende os 
meses de fevereiro a maio com 
pré-estação em janeiro na re-
gião entre o Sertão, Alto Sertão, 
Cariri e Curimataú. E de abril a 
julho com pré-estação em maio 
nas regiões do Litoral, Agreste e 
Brejo”, explicou.

Desta forma, a atual pre-
visão do relatório é focada no 
Sertão, Cariri e Curimataú, 
pois o período chuvoso nes-
tas três áreas tem início neste 
mês. As outras regiões, porém, 
vivem um período normal de 
estiagem e não estão incluí-
das no atual estudo, de acordo 
com o gerente.

Vítimas das enchentes

Equipe do Corpo de Bombeiros da PB 
realiza atendimento médico na Bahia
Ítalo Arruda 
Especial para A União

A equipe médica do De-
partamento de Operações 
Aéreas (DOA), do Corpo de 
Bombeiros Militar da Paraíba 
(CBMPB), realizou, no último 
fim de semana, uma série de 
atendimentos à população do 
município de Ilhéus, no Sul 
da Bahia, afetada pelas fortes 
chuvas na região. Dois médi-
cos e uma enfermeira viajaram 
na aeronave Bombeiro 01 do 
CBMPB para intensificar as 
ações de apoio às vítimas das 
enchentes. 

Segundo informações do 

CBMPB, foi realizada a admi-
nistração de medicamentos 
orais e injetáveis, além de dis-
tribuição de cestas básicas, 
donativos e água mineral nos 
distritos de São Bento, Japu 
e Serrado, na zona rural de 
Ilhéus. Entre o sábado (1º) e o 
domingo (2), mais de 200 aten-
dimentos foram realizados, e 
dezenas de cestas básicas fo-
ram entregues aos moradores 
atingidos pelas chuvas. Além 
disso, a equipe também distri-
buiu 12 fardos de água mineral 
(de um litro e meio).

Os médicos responsáveis 
por executar os atendimentos 
de saúde foram o capitão Gui-

marães, o tenente Lucena e a 
tenente Isabel.

Ação de socorro
Desde o dia 26 de de-

zembro, militares do Corpo de 
Bombeiros Militar da Paraíba 
foram designados para inten-
sificar o socorro às vítimas das 
chuvas nos municípios do sul 
da Bahia. Ao todo, 21 bombei-
ros paraibanos contribuíram 
com a força-tarefa que reúne 
corporações de outros estados 
brasileiros.

Além de auxiliar o aten-
dimento das ocorrências, com 
condução de embarcações 
voltadas para a realização de 

salvamentos e transporte de 
mantimentos, os militares se 
empenharam no apoio opera-
cional e logístico da ação hu-
manitária, auxiliando outras 
equipes com a arrecadação e 
distribuição de roupas, alimen-
tos, água mineral, entre outros 
insumos. Todo o efetivo enga-
jado na operação que ocorreu 
na Bahia, assim como a equi-
pe médica do DOA, retornou 
ontem à Paraíba. Conforme 
informações do CBMPB, uma 
coletiva de imprensa será rea-
lizada hoje para apresentar à 
população o balanço das ações 
realizadas pela corporação no 
estado baiano. 

Alertas do Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia 

(Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas, 
isto é um alerta amarelo de perigo poten-
cial para 45 cidades paraibanas no último 
domingo. Entre as cidades que poderiam 
ser afetadas estava Cajazeiras, no Sertão do 
estado. Neste local, as fortes chuvas fizeram 
a parede de um açude romper na manhã 
desse domingo.

Com isso, a parede lateral do Açude de 
Figueiredo, que fica próximo ao Posto Fiscal, 
no bairro dos Remédios cedeu. A água do 
reservatório alagou um trecho da BR-230 
e escoou para o Açude Grande. A Aesa-PB 
estimou que o município de Cajazeiras rece-
beu 32,2 milímetros de chuva no domingo. 

Ontem, o tempo permaneceu instável 
e favorável à ocorrência de chuvas sobre 
algumas áreas da Paraíba. A previsão era 
de pancadas de chuva nas regiões do Alto 
Sertão e Sertão, especialmente entre os pe-
ríodos da tarde e noite, bem como em pon-
tos isolados do Cariri/Curimataú. Também 
foram registradas chuvas na região litorânea 
durante o dia.

Foto: CPMPB/Divulgação

Sinal de esperança para agricultores do Sertão
Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

O início do ano foi de boas 
precipitações de chuvas em várias 
cidades da Paraíba. Cenário positivo 
aumentou a esperança de um bom 
inverno para o homem do campo 
que espera que 2022 seja um ano de 
lavoura e recarga dos reservatórios 
que abastecem o Sertão do estado. 
Com o começo do período chuvoso 
no Sertão, o solo fica fértil para plan-
tar arroz, milho, mandioca, feijão, 
melancia e abóbora. 

O agricultor Luzinaldo Dias de 
Oliveira se mostrou otimista e diz es-
perar bons resultados nessa época do 
ano. “A gente espera que seja um in-
verno bom, para que tenhamos uma 
boa colheita”, declarou. O produtor já 
se adiantou e já prepara a terra para 
começar o plantio.

As chuvas dos últimos dias tam-
bém trouxeram uma boa notícia 
quanto ao aos reservatórios que 
abastecem os moradores de Patos. O 
nível de água aumentou com relação 
às medições de 30 de dezembro 2021 
para ontem. O Açude Jatobá I que 

estava com 40,05% de sua capaci-
dade de armazenamento em 30 de 
dezembro, aumentou para 40,23%, 
conforme dados do técnico da Empre-
sa Paraibana de Pesquisa, Extensão 
Rural e Regularização Fundiária (Em-
paer), Marconi Palmeira Filho. 

O volume de água acumulada 
pode não ser muito expressiva, mas 
é comemorado pelos patoenses que 
ficam na torcida do açude atingir a 
sua capacidade máxima novamente 
neste ano. A última vez que o Jatobá 
transbordou foi em 23 de abril de 
2020, após onze anos de espera.

Bombeiros paraibanos realizaram atendimento à população na região do município de Ilhéus, no sul da Bahia, área afetada pelas fortes chuvas 

Foto: Lusângela Azevêdo

Expectativa da população é que as chuvas na região continuem fortes durante o primeiro trimestre e que os açudes acumulem água



Resultado seria maior não fossem as suspensões das blitze no período de fevereiro a maio, por conta da pandemia
O Departamento Estadual 

de Trânsito da Paraíba (De-
tran-PB), por meio da Opera-
ção Lei Seca, notificou 1.009 
condutores por dirigirem sob 
efeito de álcool, durante o ano 
de 2021, levando em conside-
ração que, por conta da pan-
demia do novo coronavírus, 
as blitze ficaram suspensas no 
período de fevereiro a maio. O 
balanço foi divulgado ontem 
pela Divisão de Policiamento 
e Fiscalização do órgão.

De acordo com o balan-
ço anual, foram realizados 
5.928 testes de bafômetro, 
que resultaram na apreen-
são de 757 carteiras de ha-
bilitação (CNHs) e na re-
moção de 273 veículos aos 
pátios do órgão. A operação 
ainda autuou 851 conduto-
res em flagrante, pela prá-
tica de outras infrações ao 
Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB).

Segundo o chefe da Divisão 
de Policiamento e coordenador 
da Lei Seca, coronel Rochester 
Vale, após o período de sus-
pensão por conta da pandemia 
da Covid-19, as fiscalizações 
foram intensificadas e regio-
nalizadas, com o objetivo de 
continuar coibindo os abusos 
praticados por muitos condu-
tores que ainda insistem em 
desobedecer às leis de trânsito, 
principalmente ao que se refere 
às infrações relacionadas à em-
briaguez ao volante.

O CTB prevê que os condu-
tores de veículos flagrados sob 
efeito de álcool estão sujeitos à 
multa no valor de R$ 2.934,70 
e podem responder a processo 
administrativo de suspensão 
do direito de dirigir por um 
ano. Em caso de reincidência, 
será cobrado o dobro do valor 
da multa e o infrator poderá 
responder por processo de 
cassação da CNH.

Lei Seca 2021: mais de mil 
autuações por embriaguez 
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De acordo com o balanço do Detran, 
dos 5.978 testes de bafômetro, 757 

CNHs foram apreendidas e 273 veículos 
removidos para os pátios do órgão

A Polícia Militar 
apreendeu 15 armas de 
fogo, recuperou 18 veí-
culos com registros de 
roubo ou furto e con-
duziu 76 pessoas até as 
delegacias por vários ti-
pos de crime, da noite da 
sexta-feira passada até o 
fim da noite do domingo, 
em todo o estado.

No período, a cor-
poração prestou 1.043 
atendimentos à popula-
ção, além das ações de 
segurança que foram 
realizadas por causa 
da virada do ano, mes-
mo não tendo grandes 
festejos em áreas pú-
blicas. As apreensões 
de armas de fogo foram 
realizadas na capital, 
em Santa Rita, Montei-
ro, Esperança, Lastro, 
Patos, São José de Pi-
ranhas, Guarabira, Ria-
chão do Poço e Sapé.

Ainda no primeiro 
fim de semana do ano, a 
PM atendeu 229 chama-
dos de perturbação do 
sossego, a maioria rela-
cionada ao uso abusivo 
de aparelhos de som.

PM prende 
76 e realiza 
apreensão 
de 15 armas

Operação Ano-Novo

PRF registra 841 infrações de trânsito
Nas rodovias federais 

que cortam o estado da Pa-
raíba, durante os quatro 
dias da Operação Ano-Novo,  
a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) registrou um total de 

841 infrações de trânsito, 
sendo 19 pessoas flagra-
das dirigindo sob o efeito 
de álcool, outras 61 transi-
tando sem usar o cinto de 
segurança, além de 39 con-

dutores flagrados fazendo 
ultrapassagens proibidas, 
pondo em risco, não só os 
condutores e passageiros, 
mas todos os usuários das 
rodovias.   

Durante a operação, 
a PRF identificou o cresci-
mento no número de infra-
ções de trânsito cometidas 
nas rodovias federais que 
cortam todo o estado da Pa-
raíba em comparação com 
os dados da última Opera-
ção Ano-Novo realizada em 
2021, contribuindo para o 
aumento nos números refe-
rentes à acidentalidade.

A Operação Ano-Novo 
2022, que iniciou na madru-
gada da última quinta-feira, 
foi encerrada às 23h59 do 
domingo. A PRF reforçou o 
policiamento nas rodovias 
federais visando coibir cri-
mes e intensificar a fiscali-
zação de trânsito.

Os esforços de fiscaliza-
ção de trânsito se intensifi-
caram quando comparados 
à Operação Ano-Novo rea-
lizada na passagem do ano 
de 2020 para 2021, onde fo-
ram flagradas apenas nove 
pessoas dirigindo sob efeito 
de álcool, 27 pessoas condu-
zindo sem cinto de seguran-
ça, além de registradas 15 
ultrapassagens indevidas, 
resultando em um total de 
497 infrações de trânsito.

Indicadores da PRF 
apontam que entre os dias 
30 de dezembro e 2 de ja-

neiro, foram fiscalizadas 
3.753 pessoas e 3.307 veí-
culos, além de realizados 
1.266 testes de etilômetro.

Conforme os dados da 
Operação Ano-Novo 2022, 
no estado da Paraíba, foram 
registrados 20 acidentes, 
sendo quatro deles consi-
derados graves. Ao todo, 27 
pessoas ficaram feridas e 
um óbito foi contabilizado 
no período.

Criminalidade
Em toda a extensão de 

rodovias federais que cor-
tam o estado foram inten-
sificadas as ações de com-
bate à criminalidade, o que 
resultou na prisão de oito 
pessoas por crimes diversos 
e na recuperação de um veí-
culo roubado.

Oito pessoas foram 
presas por prática de 
crimes diversos e um 
veículo foi recuperado

Ações

Número de infrações nas rodovias federais que cortam o estado superou os dados da operação do ano passado
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Polícia prende dois jovens por porte 
ilegal de arma na cidade de Patos

Dois suspeitos, de 21 
e 23 anos, foram presos 
em flagrante com uma 
pistola, na noite do último 
domingo, durante abor-
dagem realizada ao carro 
em que eles estavam, no 
bairro da Liberdade, na ci-
dade de Patos. No veículo, 
os policiais militares do 
3º Batalhão ainda encon-
traram um canivete e uma 
pequena quantidade de 
droga.

A abordagem foi re-
gistrada após a PM re-
ceber denúncia de que o 
carro estaria circulando 
com a dupla em atitude 
suspeita. De posse das ca-
racterísticas, os policiais 
rapidamente encontraram 
o veículo, fizeram o acom-
panhamento, abordaram e 
prenderam os dois em fla-
grante. Eles foram levados 
para a Delegacia de Polí-
cia, em Patos.

A Polícia Militar 
prendeu o suspeito de 
esfaquear um homem de 
30 anos, na noite desse 
domingo (2), no bairro 
de Cruz das Armas, em 
João Pessoa. A vítima foi 
socorrida para o Hos-
pital de Emergência e 
Trauma da capital. O sus-
peito foi preso em casa, 
que fica na mesma rua 
onde aconteceu o crime.

Denúncia
A PM localizou o ho-

mem após denúncia de 
que ele estaria agredin-
do a companheira, o que 
não foi constatado. Ele 
foi preso em flagrante 
pela tentativa de homi-
cídio. O motivo do crime 
será investigado pela Po-
lícia Civil.

O preso foi apresen-
tado na Central de Polícia.

Suspeito de esfaquear 
homem é preso em JP

Após denúncia, os policiais abordaram e prenderam os suspeitos em flagrante

Foto: Secom-PB



Inspeção vai até o dia 28; objetivo é proporcionar mais segurança no transporte dos estudantes e tranquilizar pais e responsáveis

Semob-JP inicia a vistoria 
dos transportes escolares 
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Teve início ontem, e se 
estenderá até o dia 28 deste 
mês, a vistoria nos veículos 
que realizam transporte esco-
lar em João Pessoa, relativa ao 
primeiro semestre de 2022. 
Segundo o chefe da Divisão de 
Transportes da Superinten-
dência Executiva de Mobilida-
de Urbana, Vítor Gomes, “no 
início do segundo semestre 
todos os donos de transporte 
escolar são convocados para a 
segunda vistoria. O objetivo é 
proporcionar mais segurança 
aos estudantes e tranquilizar os 
pais e responsáveis que contra-
tam o serviço”, explicou.

A Semob-JP recomenda 
aos pais de alunos que antes 
de contratar o serviço verifi-
quem se o veículo está devi-
damente cadastrado, regula-
rizado e mantém normas de 
higiene sanitária. Vítor Gomes 
informou que, de acordo com o 
calendário já distribuído com 
os donos de transportes esco-
lares, deverão ser vistoriados 
22 vãs, por dia, obedecendo a 
ordem cronológica até o carro 
de número 435. “O atendimen-
to será das 8h às 17h na sede 
da Semob-JP, instalada no km 
25 da BR-230 no bairro do 
Cristo Redentor”.

No processo de renova-
ção da vistoria também são 
verificados os documentos do 
veículo e do condutor, a exem-
plo da Carteira Nacional de 
Habilitação, alvará de licença 
da permissão, certificado de 
registro e licenciamento com 
seguro obrigatório, certifica-
do de verificação do tacógrafo, 
crachás do permissionário e de 
seus auxiliares.

Em seguida são verifica-
dos os itens de segurança e 
equipamentos obrigatórios, 
tais como faroletes, sinalei-
ras, bancos, forros, funilaria, 
pintura, tacógrafo, extintor 
de incêndio, pneus, cintos de 
segurança, trava das portas, 
buzina e para-brisa, além de 
outros relativos à higiene e o 
conforto. No total, são checados 
em torno de 40 itens do veículo, 

Mastologia: 
119 cirurgias 
realizadas 
em 2021

O Hospital do Bem - 
unidade oncológica que faz 
parte do Complexo Hospi-
talar Regional Deputado 
Janduhy Carneiro, de Patos 
- realizou, em 2021, 119 ci-
rurgias mastológicas, sendo 
39 mastectomias radicais 
com linfadenectomia axilar,  
21 mastectomias simples 
com linfadenectomia sele-
tiva guiada (linfonodo sen-
tinela), seis procedimentos 
de quadrantectomias com 
linfadenectomia seletiva 
guiada, oito linfadenecto-
mias axilar unilateral  e 45 
setorectomias de mama 
em oncologia. Em função 
da pandemia do Covid-19, 
a unidade teve que suspen-
der durante dois meses os 
procedimentos cirúrgicos, 
mas todas cirurgias progra-
madas foram realizadas. 

O mastologista Thiago 
Pereira Alencar, responsá-
vel pelos procedimentos 
cirúrgicos, lembra que 
durante os dois meses em 
que as cirurgias foram sus-
pensas as pacientes conti-
nuaram o tratamento com 
a equipe multiprofissional 
do Complexo.  “Graças ao 
trabalho em equipe, junto 
à Dra. Nayarah Castro, en-
caminhamos as pacientes 
primeiro para quimiote-
rapia e depois realizamos 
a cirurgia, portanto, sem 
prejuízo de assistência”, 
reitera o médico, agrade-
cendo a todos que fazem 
esse serviço funcionar no 
Sertão da Paraíba.

Ele lembra que em 
2021 houve momentos di-
fíceis por causa da pande-
mia, mas com a colaboração 
de todos e boa vontade foi 
possível realizar um bom 
trabalho. “Gostaria de agra-
decer a todos que fizeram 
esse serviço funcionar. Ao 
nosso anestesista Augus-
to Márcio, com toda sua 
eficiência, humanidade e 
disponibilidade, grande res-
ponsável pelo sucesso das 
nossas cirurgias. À Dona 
Meirinha e à Keyla, que têm 
os maiores corações que co-
nheço e que dão um grande 
apoio às nossas pacientes. 
À oncologista Dra. Naya-
rah, sempre muito solícita 
e eficiente e com excelentes 
resultados que nos deixam 
orgulhosos por serem tão 
bons quanto os dos gran-
des centros de referência. A 
todos da Oncoradio, a equi-
pe de nosso bloco cirúrgico, 
que é esforçada, eficiente e 
competente, que contribuiu 
para tornar o nosso serviço 
muito maior. À Silvana do 
RH, que nos ajuda sempre 
com a melhor boa vontade 
do mundo; aos meus alu-
nos da Liga de cirurgia da 
Unifip, que são meus au-
xiliares e  dão uma gran-
de ajuda no nosso servi-
ço; e, por fim, ao nosso 
diretor-geral, Francisco, e 
nossos coordenadores que 
nos ajudam a entregar me-
lhores resultados. Esse ano 
avançaremos ainda mais”, 
disse Thiago Alencar.

Férias no Parque 

Janeiro de lazer 
para criançada

Pensando em proporcionar 
mais opções de lazer no mês das fé-
rias escolares, a Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (Sedurb) realiza, 
este mês, uma série de atividades lú-
dicas voltadas para o público infantil 
e a família, no Parque Solon de Luce-
na. O projeto, que conta com o apoio 
da Fundação Cultural de João Pessoa 
(Funjope), vai levar atrações cultu-
rais gratuitas para o espaço durante 
todos os fins de semana de janeiro.

O ‘Férias no Parque’ também 
foi pensado para impulsionar a 
economia local. “Esse mês é de ex-
trema importância para o turismo 
e a economia da nossa cidade. Além 
de fomentar a programação cultural 
para a família, pensamos em forta-
lecer as vendas dos trabalhadores 
cadastrados na prefeitura, que vivem, 

atualmente, um cenário de retomada 
econômica muito importante. Para 
este ano, além de dar continuidade 
às capacitações para essas pessoas, 
vamos reforçar os espaços propícios 
para comercialização, como a Feira 
Móvel, entre outros projetos”, des-
tacou Fábio Carneiro, secretário de 
Desenvolvimento Urbano.

O projeto acontece nos dias 8, 
09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de janeiro, 
sempre aos sábados e domingos, das 
15h às 18h. Atividades esportivas, 
apresentações de dança e teatro, 
contação de histórias, parque de 
diversões são algumas opções que 
estarão disponíveis para a popula-
ção que frequentar o Parque Solon 
de Lucena no período. Até amanhã, 
serão divulgadas as atrações do pró-
ximo fim de semana.

bem como se as faixas laterais e 
traseiras estão de acordo com 
as normas que regulamentam 
o serviço de transporte escolar.

Vítor Gomes, revelou que 
ainda existem donos de vãs 
que não levam o veículo para 
vistoria. Nesses casos se ele 
for flagrado numa fiscalização 
é penalizado de acordo com o 
Código de Trânsito Brasileiro. 
“Ele é punido com multa e tem 
o veículo apreendido”. Gomes 
lembrou também, que o dono 
de veículo escolar não pode uti-
lizar seu carro para transportes 
de passageiros nos finais de se-
mana. O transporte escolar é 
exclusivo para estudantes.

O proprietário tem que fi-
car atento ao dia da vistoria de 
seu veículo, caso ele não com-

pareça na data marcada, além 
do valor da taxa do serviço R$ 
70, que varia de acordo com a 
UFIR, ele vai ter que desembol-
sar uma taxa no valor de R$ 27 
para ser atendido. “Todos estão 
com a data programada para a 
vistoria, basta prestar atenção 
ao calendário já divulgado entre 
os donos dos veículos estudan-
tis da capital”, alertou.

Pelo veículo não aprovado 
na inspeção, é dado um prazo 
ao proprietário para que ele 
resolva a falha encontrada. 
Porém, os itens referentes à 
segurança e os equipamentos 
obrigatórios devem ser regu-
larizados imediatamente. Caso 
isso não ocorra, o permissioná-
rio fica impedido de prestar o 
serviço até que a irregularidade 

seja sanada. Ao ser aprovado, o 
veículo receberá um selo adesi-
vo na cor cinza, correspondente 
à vistoria do primeiro semestre 
do ano, que é afixado no para
-brisa dianteiro. O adesivo na 
cor cinza, substituirá o adesivo 
do semestre passado, que era 
na cor laranja.

Transportando vidas
Ao comparecer a vistoria, 

o condutor de transporte es-
colar, Paulo Carvalho Júnior, 
disse achar justo a obrigato-
riedade da vistoria porque to-
dos os proprietários desses 
veículos estão transportan-
do vidas. “Com essa vistoria 
a gente ganha a confiança to-
tal dos pais de alunos. Nesse 
trabalho a Semob-JP vistoria 

todos os itens de segurança, 
como pneus, faróis, extinto-
res e buzina, entre outros. Se 
eu não fizesse essa vistoria, o 
prejuízo pra mim seria bem 
maior, porque além de ser 
multado, teria o carro apre-
endido, ou seja, por lei eu es-
taria transportando crianças e 
adolescentes em um transpor-
te irregular. Mas eu costumo 
andar sempre em dia com o 
que a lei exige”, garantiu.

O também condutor de 
transporte escolar, Alan dos 
Santos, lembrou que o ano de 
2020, foi um dos piores para 
a categoria. Com as aulas pas-
sando para o sistema remoto, 
muitos condutores tiveram di-
ficuldade para levar alimento 
para dentro de casa.

Vítor Gomes, da Divisão de Transportes da Semob, revelou que se um veículo não vistoriado for flagrado numa ficalização, o motorista é multado e o transporte, apreendido

A Semob-JP 
recomenda aos 
pais de alunos 
que, antes 
de contratar 
os serviços, 
verifiquem se 
o veículo está 
devidamente  
regularizado

Foto: Evendro Pereira

Durante todo o 
mês de janeiro, 
a Sedurb realiza, 
no Parque Solon 
de Lucena, uma 
série de atividades 
lúdicas voltadas 
ao público infantil.
A recreação acontece 
sábados e domingos, 
das 15h às 18h

Foto: Winnie Emele
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Aposta do sertanejo
Vem de Patos, no Sertão da Paraíba, uma das maiores apostas 
do mercado nacional para o gênero: a cantora e compositora 
Bizay, que se prepara para grandes saltos na carreira. Página 12
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Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Escritora paraibana organiza 
antologias com prosa e poesia

A escritora paraibana Dé-
bora Gil Pantaleão está orga-
nizando a publicação de dois 
livros resultantes do trabalho 
literário que desenvolveu a 
partir do ano de 2015 até 2019, 
sendo o primeiro volume reu-
nindo poesia e o outro, conten-
do prosa. Cada volume custará 
R$ 60, mas se ambos forem ad-
quiridos, o preço promocional 
unitário será de R$ 50.

A autora disse estar finali-
zando a revisão das obras, que 
deverão sair pela sua própria 
editora, a Escaleras (www.edi-
toraescaleras.com.br), ainda 
sem data para publicação, mas 
durante evento presencial em 
João Pessoa. A previsão deverá 
ocorrer entre os meses de fe-
vereiro e março.

“Eu reuni todos os meus 
livros que tinha publicado des-
de 2015, quando fundei a edi-
tora Escaleras, até 2019 e que 
já estão esgotados. No caso do 
volume de prosa, entraram as 
novelas chamadas Causa Mor-

te, de 2017, e Repito coisas que 
não lembro, de 2019, além da 
obra de contos Nem uma voz 
humana, de 2019. Não entrou 
o meu último romance, Uma 
das coisas, porque o lancei em 
2020”, justificou ela. “No volu-
me de poesia, inclui os livros de 
poemas chamados Se eu tivesse 
alma, de 2015; Vão remédio 
para tanta mágoa, de 2017; So-
zinha no cais deserto, de 2017, 
e Objeto ar, lançado em 2018”, 
informou a autora.

Débora Gil Pantaleão 
acrescentou que no volume 
de poesia ainda incluiu cerca 
de 10 novos poemas. “Essas 
poesias foram escritas princi-
palmente em 2021, durante 
a pandemia da Covid-19, mas 
que não usei como inspiração. 
Os temas são diversos, como a 
questão política e as relações 
amorosas. Eu não vou chamar 
de inéditos porque tem dois 
já publicados em antologia”, 
confessou ela, que fez a esco-
lha dos poemas com o auxílio 
de uma amiga, Ana Ximenes 
Oliveira. “A seleção dos poe-
mas foi mais fácil e tranquila, 

porque fui exigente, em razão 
do distanciamento que tive a 
partir do momento em que 
os escrevi até os dias de hoje”, 
disse a autora e editora.

Para Débora Gil, é signifi-
cativo ter começado a publicar 
os livros a partir de 2015 e, 
agora, poder lançá-los em co-
letânea em 2022. “Eu sempre 
tive o desejo de republicá-los 
novamente e a reunião em co-
letâneas é uma forma econô-
mica para os leitores, além de 
oferecer-lhes a oportunidade 
de possuírem as edições físicas 
dessas obras”, comentou.

A escritora lembrou que 
o desejo de poder publicar 
novos autores a levou a fun-
dar a Escaleras. “Esse era um 
sonho simples o de lançar, de 
maneira independente, obras 
escritas principalmente por 
mulheres. Ter uma editora 
independente é muito sofri-
do, mas a flexibilização das 
medidas de segurança sanitá-
ria tomadas com a vacinação 
contra a Covid-19 já vem con-
tribuindo para a realização de 
eventos presenciais. Porém, é 

bom que surjam mais editoras 
como a que criei”, disse ela.

A propósito, Débora Gil 
Pantaleão lembrou que o pri-
meiro evento presencial reali-
zado pela Escaleras ocorreu no 

dia 12 de dezembro, em João 
Pessoa: o lançamento de Cole-
ção Desaguamentos, coletânea 
que organizou com Ana Xime-
nes Oliveira e que reúne textos 
de 45 poetas do país, inclusi-

ve da Paraíba. “As atividades 
já vêm sendo retomadas aos 
poucos, com toda a precaução, 
e pretendo lançar os dois volu-
mes também com presença de 
público”, concluiu ela.

Débora Gil Pantaleão prepara 
o lançamento de dois volumes 
contendo toda a sua produção 
literária em ambos os gêneros

Autora reuniu toda a obra que tinha 
publicado desde 2015, quando fundou a 
Escaleras, até 2019 e que já estão esgo-
tados; a exceção será do seu mais novo 
romance, ‘Uma das coisas’, de 2020

Segundo volume de ‘Prosas de Oficina’ sairá no mês de junho
Outro projeto capitanea-

do pela escritora Débora Gil 
Pantaleão é lançar o segundo 
volume do livro Prosas de 
Oficina, evento que pretende 
realizar no próximo mês de 
junho, durante a terceira edi-
ção da feira de livros da sua 
editora, a Escaleras.

A obra, contemplada pela 
Lei Emergencial Aldir Blanc, 
através do Prêmio Parrá, da 
Secretaria de Estado da Cultu-
ra da Paraíba (Secult-PB), reu-

nirá textos das alunas, alunos 
e alunes que participaram das 
oficinas e cursos em escrita por 
ela ministrados entre os anos 
de 2019 e 2021.

“A Lei Aldir Blanc nos deu a 
oportunidade de dar continui-
dade a esse trabalho, através 
do Prêmio Parrá. Em vez do 
que fiz no lançamento do 
primeiro volume, ocorrido em 
2018, quando convidei alguns 
participantes para o projeto, 
desta vez pretendo, depois, 

disponibilizar um formulário 
para aqueles que estiverem 
interessados em participar 
enviarem os seus textos para 
que eu selecione quais vão 
entrar no livro”, disse Débora 
Gil Pantaleão.

A escritora e editora ain-
da lembrou que, no primeiro 
volume, colocou os textos dos 
autores participantes e incluiu 
o mote que originou cada es-
crito. “Acredito que vou manter 
a mesma estrutura”, apontou 

ela, que ainda continua minis-
trando os cursos, mas apenas 
no formato virtual, apesar da 
pandemia. “Quando comecei 
a ministrar oficinas de Escrita 
Criativa foi porque acreditava 
no poder de estar juntas, jun-
tos e juntes, criando e perce-
bendo mundos. Em 2018, lan-
çamos pela Editora Escaleras o 
primeiro volume, o que foi um 
dos momentos mais felizes da 
minha vida”, analisou Débora 
Gil Pantaleão.

Foto: Bruna Dias/Divulgação
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Na prosa (D), 
entraram novelas, 
além de coletânea 
de contos; já no 
volume de poesia 
(E), foram incluí-
das antologias de 
versos e cerca de 
10 novos poemas

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da 

Editora Escaleras



Cultura

No mês de agosto passado mencionei, aqui nesta 
coluna, o iminente lançamento de um livro que prome-
tia ser diferente. Meses depois, saiu a obra: Anjo - Para 
amigos, anjo da guarda, e para inimigos, anjo da morte 
(Editora Chiado/Portugal, 144 páginas, R$ 29,70), de 
João Paulo de Araújo Medeiros. Publicada a sinopse do 
livro, recebi, posteriormente, um exemplar enviado pela 
editora. De início curioso, li de um fôlego só.

O romance policial, envolvendo ação e mistério, de-
senvolve-se por vários cenários do Nordeste brasileiro, 
envolve missões eletrizantes, grandes adversidades, pe-
rigos inimagináveis e, quem sabe, uma grande paixão. 
Logan, um pacato auditor paraibano, vê sua vida mudar 
bruscamente ao receber um “convite” inusitado e bas-
tante misterioso de uma organização nacional que tem 
um objetivo pretensioso: erradicar do Brasil os crimino-
sos inalcançáveis pelo rigor da Lei.

Apenas sete capítulos envolvem o leitor com a tra-
ma: O teste; Castelo da luxúria; Presente de grego; O re-
crutamento; Prazer, meu nome é Flávia; A fuga; e Pode me 
chamar de anjo. Os personagens aparentam ser pessoas 
comuns, trabalhadores do dia a dia, que transitam entre 
João Pessoa, Aracaju, Maceió, Natal e São Paulo. Logan, 
o personagem central do enredo, viaja a Aracaju a tra-
balho e recebe, na reunião, a incumbência de auditar as 
contas do grupo empresarial para o qual trabalhava, 
pois um funcionário de nome Ronaldo era suspeito de 
desviar muito dinheiro das empresas. De pronto, Ro-
naldo passa a assediar o auditor com mimos, bebidas e 
oferecendo facilidades. Quando Ronaldo entendeu que o 
trabalho dele era sério, contratou capangas para execu-
tá-lo, no que o nosso herói se saiu muito bem. Era o seu 
primeiro teste: os bandidos foram presos e Logan voltou 
à empresa para mais uma reunião.

No dia seguinte, na frente dos diretores, desmas-
carou o meliante, provando que o mesmo não desvia-
ra somente 100 mil reais, mas um milhão, trezentos e 
sessenta mil. Passara no segundo teste! Recebeu por 
mensagem SMS (de um desconhecido que se autodeno-
minava Anjo) a incumbência para uma outra tarefa: eli-
minar um desafeto, político e bandido perigoso. Mesmo 
com obstáculos, a tarefa foi executada. De Maceió, viajou 
para Maragogi, antes de chegar à capital paraibana.

O próximo alvo indicado por Anjo seria uma pessoa 
bastante querida pela população brasileira, um apre-
sentador de TV. E a tarefa seria realizada em Natal (RN). 
Como a encomenda exigia ausência de violência física, 
Logan foi à Bahia da Traição, onde conseguiu junto aos 
indígenas locais um líquido chamado “mijo de sapo”, fa-
bricado pelos ali residentes. Disfarçado de funcionário 
do aeroporto, foi esperar o desembarque do apresenta-
dor e presenciou este entregando armas pesadas. A ta-
refa foi executada, não por Logan, mas através de vene-
no. A próxima missão era recrutar uma moça linda para 
auxiliá-lo na última missão. Apresentada como Vitória, 
engataram um romance e depois ela revelou seu nome 
verdadeiro. Isso está bem relatado no capítulo Prazer, 
meu nome é Flávia. Esta se torna importante persona-
gem na trama e o Anjo vira demônio! 

O autor, João Paulo de Araújo Medeiros, que nasceu 
em 1983, na cidade de João Pessoa, foi auditor, profes-
sor do Unipê e hoje é analista-contador no Sebrae-PB. 
Usou de toda sua experiência profissional para criar o 
personagem Logan e, além disso, produziu uma narra-
tiva de suspense, sem cansar o leitor. E aproveitou para 
enaltecer a cidade de João Pessoa, as praias paraibanas 
e de outras cidades do Nordeste. É uma obra que pode-
rá figurar nas estantes ao lado de autores como Arthur 
Conan Doyle e John Grisham (E-mail do autor: jampaulo-
medeiros@hotmail.com).

Anjo ou
demônio?

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

FernandoArtigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com
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Colunista colaborador

A forma mais elevada de amor é ser o 
protetor da solidão de outra pessoa

(Rainer Maria Rilke)

Passei o primeiro dia do ano mor-
gando, de pijamas, comendo e dormindo 
literalmente. E entre uma coisa e outra 
assisti ao filme, adaptação do livro (um 
drama psicológico) de Elena Ferrante, A 
Filha Perdida, estreia de Maggie Gyllenhall 
na direção, e Olivia Colman no papel difícil 
de uma mãe que abandona suas duas 
filhas em busca do tal do descanso mental 
e de uma certa liberdade que perdemos 
quando nos tornamos mães.

Assunto espinhoso esse. Tema tabu. 
As escolhas femininas! E até hoje, uma 
mulher que decide por não ter filhos, 
ainda é vista como uma fracassada e 
egoísta. Como, não querer ser mãe e 
ocupar esse lugar sagrado designado 
para nós, mulheres? Acho que são poucas 
as que têm esse discernimento logo cedo 
na vida. A pressão é grande, o desejo de 
ocupar esse lugar, e o inconsciente que 
sussurra, fala e berra aos nossos ouvidos 
desde sempre. O resultado é que, em 
algum momento, ou em alguns minutos 
do dia, as mães se contradizem e sonham 
com a possibilidade de também não ter 
tido filhos. Legítimo!

O filme conta essa história de Leda 
Caruso. Uma professora de literatura 
comparada de Harvard, e que vive sozinha 
(por onde andam os maridos e pais nes-
ses momentos?), exausta por entre cuidar 
de duas meninas curiosas e que clamam 
por beijinho e abraços, e a sua carreira de 
professora. Por entre os versos de W. H. 
Auden e W.B. Yeats, ela dribla essa vida 
doméstica atrelada à falta de liberdade, 
inclusive para viver uma paixão. Leda 
comete um ato inominável e imperdoável 
para a sociedade.

O filme tem uma direção maravilho-
sa. Uma mulher por trás da câmera e que 

bem conhece esse lugar de irritação e 
agonia. A história é contada em flashbacks 
costuradas com cenas que acontecem 
simultâneas; quando ficamos conhecendo 
os meandros e melindres de uma mu-
lher atordoada, curiosa, e que toma uma 
decisão extremada, que claro, recheada de 
amarguras e culpas eternas.

Os silêncios. Esses estão por trás e 
na frente das câmeras. Leda está de férias 
num balneário grego. Não quer conversa 
com ninguém. Se basta sozinha sob o seu 
guarda sol. Nem mesmo ao garçom ela 
quer responder. Se assusta com a “intro-
missão” das pessoas ao lhe oferecerem 
bons serviços, dar bom dia, ou lhe fazerem 
convites. “Não, obrigada”. Leda está sem-
pre em estado de recusa. Se recusa até 
mesmo a ser gentil com vizinhos à beira 
mar. Até que ela mesmo se define – “Eu 
sou egoísta”. Será? Será que nós mulheres 
não temos esse direito sagrado de ficar 
sozinhas? Desfrutar das suas horas como 
quiserem? Parece estranho e doente 
uma mulher ser assim. Mas nas frestas, a 
gente vê Leda dançar, cantar, e até mesmo 
ensaiar seduzir, e se encantar com as suas 
férias. A observar. Leda observa as frutas 
estragadas, os olhares, as pessoas, os 
gestos, as nuances da vida.

Mas tem uma família “normal e 
barulhenta” no meio do caminho. E uma 
boneca. Que dizia não, não e não! E ao ob-
servar essa família, com mães e crianças 
que brigam, gritam e reclamam, ela entra 
em contato com a sua incapacidade e ina-
dequação de lidar com suas filhas no pas-

sado. As lembranças das cobrinhas, feitas 
com cascas de laranjas são o fio condutor 
para esse lugar de exigência à que Leda se 
via exposta e que detona a sua fragilidade. 
Leda não suporta a exigência das filhas! 
Hoje mulheres adultas. Tão pouco as suas. 
Não ficamos sabendo como anda a relação 
no presente, só um telefonema monossilá-
bico nos dá pistas. Mas, em um momento, 
ela diz que o que mais a encanta nas filhas 
é o que não conhece. Ou seja, esse misté-
rio avassalador que nos cerca vida inteira, 
o ter filhos. Lidar com isso. Ter a capaci-
dade de se adequar, de aceitar os filhos 
como eles são, e de organizar as nossas 
vidas profissionais e domésticas de modo 
que satisfaça a todos. Ah! Que engenharia 
essa, quase impossível. As escritoras Silvia 
Plath e Virginia Woolf que o digam. A 
primeira, estrangulada entre a solidão da 
maternidade e as traições do seu marido, 
o também poeta Ted Hughes, se matou; a 
segunda, por questões de saúde mental, 
nunca pode ter filhos e tinha inveja da sua 
irmã Vanessa Bell, mas se exauria com 
aquele equilibrar dos pratos em educar 
crianças. Enfim...

A Filha Perdida é um pesadelo de 
uma mãe que em algum momento da sua 
vida, perdeu essa ligação que, dizem ser 
instintiva e sagrada, e que foi em busca 
de algo intrínseco à natureza humana. A 
solidão. E Leda se sente ameaçada todo 
o tempo. Pelo olhar de julgamento dos 
turistas, do garçom, do maravilhoso Ed 
Harris, personagem local e aquele que lhe 
empresta o ombro; Nina e Elena, a mãe e a 
filha amorosas; a grávida, e todos aqueles 
que a observam sozinha com seu livro na 
mão e seu desejo de se entregar a esses 
momentos. Plácidos ou nem tanto. 

Logo depois fui lavar a louça e quebrei 
a asa de uma xícara ensaboada. A força 
desmedida. Cortei-me. Mas vi nesse sangue 
na pia, águas de bons presságios. Tomara! 
Pois, é janeiro. E o ano começou!

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

‘A Filha Perdida’
Crônica

 O resultado é que, em algum 
momento, ou em alguns minutos do 

dia, as mães se contradizem e sonham 
com a possibilidade de também não 

ter tido filhos. Legítimo! 

Olá! Aqui estamos, depois 
de um recesso de fim de ano, 
voltando à nossa programação 
normal, para abordar filmes, 
música, arte, cultura e entre-
tenimento. Difícil escolher um 
tema para abrir a primeira 
coluna do ano, afinal tudo 
está tão preso a 2021 ainda... 
Mas, depois de muito refletir, 
o cinema me pareceu a opção 
mais palpitante.

Sobretudo pela retomada 
recorde das salas de cinema, 
que precisa ser registrada. 
Homem-Aranha: Sem Volta 
Para Casa estreou no dia 16 de dezembro e até o primeiro fim 
de semana deste ano, contabilizava várias conquistas, entre 
elas o de alcançar US$ 1 bilhão em 12 dias – o terceiro filme da 
história do cinema a alcançar a marca em tão pouco tempo (só 
perdeu para os dois filmes da saga Vingadores, da Marvel). E o 
que isso significa?

Li em sites especializados que os números pomposos do 
filme de super-herói surpreenderam a indústria por vários mo-
tivos. Um deles é que ainda estamos em pandemia – e nos EUA, a 
variante Ômicron tem levado a medidas de isolamento mais rígi-
das – e, mesmo assim, o público compareceu em massa às salas de 
todo o mundo para ver a nova aventura do Cabeça de Teia.

Além disso, a pandemia aproximou ainda mais o público 
dos serviços de streaming, colocando Netflix, Prime Vídeo, Dis-
ney+, GloboPlay (os líderes do mercado) etc. como a primeira 
opção para quem quer ver um filme, instalado confortavelmen-
te no sofá de casa e eliminando todos os obstáculos para chegar 
ao cinema (ingressos caros, filas, risco de contaminação pelo 
coronavírus etc.).

A previsão é que o Brasil consuma mais de R$ 1 bilhão no 
streaming só em 2022 (lembrando que serviços de assinatura, 
como o Prime, da Amazon, agora contam com aluguel digital de 
filmes) e que os investimentos no setor deverão passar de R$ 
100 milhões até o fim do ano. Ou seja, é cada vez mais comum as 
plataformas produzirem filmes exclusivos e os grandes estú-
dios – como a Warner Bros., que integra o catálogo do HBO Max 
– diminuírem o tempo de espera entre a estreia nos cinemas e 
no aplicativo (o novo Matrix, por exemplo, estreou simultâneo 
no app e as salas nos EUA e deverá estar disponível no HBO Max 
Brasil a partir do próximo dia 26).

Nessa lógica de mercado, 
analistas dão conta de que a 
tendência das salas é exibir os 
chamados blockbusters, as tais 
produções de entretenimento 
com muita ação, efeitos etc., in-
gredientes usados em larga esca-
la em filmes de super-herói, por 
exemplo, relevando produções 
de arte, ou o chamado “cinema 
independente”, ao streaming 
mesmo. O que é ruim!

As salas de cinema sempre 
se constituíram um espaço de 
experiência coletiva, para qual-
quer tipo de filme. É um barato 

assistir Homem-Aranha em uma sala lotada (ou quase, devido às 
restrições sanitárias) com um bando de nerds vibrando a cada 
“fanservice”, como são chamadas as referências às histórias em 
quadrinhos clássicas do personagem, mas também é importante 
ver filmes sensíveis, como Roma, de Alfonso Cuarón (lançado 
originalmente pela Netflix, mas exibido nos cinemas), na tela 
grande, sala escura e sem as distrações do nosso lar.

Com tais produções mais intimistas resumidas à TV da sala 
(ou do quarto), perde o cinema, enquanto arte, e sua capacidade 
mágica de encantamento, privando toda uma nova geração a 
descobrir filmes magníficos, condicionando a juventude a ver o 
cinema como um lugar para tiros, pancada e bomba, e não o es-
paço de reflexão que obras feitas com direção requentada, roteiro 
sensível e atuações minimalistas provocam.

Como um cinéfilo em formação, temo muito pelo futuro do 
cinema. Há cine-arte em ebulição e ele não pode ficar de fora do 
cinema, ou se tornar entretenimento elitista, uma vez que filmes 
desse nicho tem ocupado apenas as dispendiosas salas VIP, dei-
xando o espectador de dinheiro minguado privado da experiên-
cia de assistir a um filme consistente em uma boa tela.

Também fico triste quando leio que as produções têm esco-
lhido atores baseados no número de seguidores nas redes sociais. 
Isso também é muito ruim – e tem gerado protestos de vários 
artistas –, afinal, a métrica da popularidade não pode se sobrepor 
ao talento de artistas, sobretudo entre a nova geração.

Se seguidores fossem medida de sucesso, produções como 
Internet - O Filme (lançado em 2017, reúne vários youtubers “fa-
mosos”) e Carnaval, comédia da Netflix lançada no ano passado 
e estrelada pela paraibana Gkay, não teriam caído no esqueci-
mento tão rápido.

Cinema: futuro de
um passado esquecido

Foto: Pexels 
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Obra é um romance 
policial, envolvendo 
ação e mistério no 
Nordeste brasileiro

Grandes estúdios diminuem o tempo entre a estreia 
nos cinemas e o lançamento no ‘streaming’
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Aberta ou fechada, há sempre emoção na poesia 
emoldurada das janelas de uma rua, de uma casa, de uma 
vida, de uma alma apaixonada.

(Germano Romero. Vãos abertos à poesia. In: Ima-
gens literárias: a realidade e o sonho. Ed. Mondrongo, 
2021, vol. 1, p. 143).

Indiferentes à pandemia, os paraibanos escreve-
ram e publicaram muitos livros durante o ano de 2021. 
Houve lançamentos de poesia, romances, contos, crô-
nicas, biografia, autobiografia, antologia e revistas li-
terárias em diferentes locais: Livrarias, Fundação Casa 
de José Américo, Centros Culturais, em Cabedelo, Cam-
pina Grande, na Academia Paraibana de Letras. 

Dentro desse rico universo literário produzido na 
Paraíba, destaco a antologia Imagens literárias: a rea-
lidade e o sonho (Mondrongo, 2021), em dois volumes, 
organizado e idealizado por Luiz Augusto Paiva, e Patro-
nos & Patronesses (independente, 2021), que contou com 
a idealização da professora Tânia Castelliano e organi-
zação do professor Francelino Soares de Souza.

A antologia foi lançada no auditório da Fundação 
Casa de José Américo no dia 30 de novembro. A escri-
tora austríaca, radicada na cidade de Jacareí, Ludmila 
Saharovsky, esteve presente e abrilhantou a festa com 
um bonito pronunciamento. 

Participaram de Imagens literárias: a realidade e 
o sonho (vols. 1 e 2) autores paraibanos, escritores de 
outros nove estados do Brasil e convidados de Portu-
gal, Moçambique, Angola e Cabo Verde. O professor 
Luiz Augusto Paiva não trabalhou sozinho, contou 
com uma equipe de cinco escritores que deram apoio 
e suporte para a realização da coletânea que inclui 
poemas, contos, crônicas e textos de crítica literária. 
Noventa escritores integram a antologia.

Na apresentação do livro, Luiz Augusto Paiva con-
sidera que foi uma ousadia da sua parte reunir em dois 
volumes 90 escritores de três continentes: Brasil, Por-
tugal e África, e que o leitor irá encontrar o versejar 
simples e o texto rebuscado. Afirma, ainda, que “cada 
um que escreveu deixou um pouquinho do que tem de 
mais precioso: o amor pela escrita”.

A capa é um trabalho da artista plástica Cinara 
Figueiredo, que procurou representar a paisagem pa-
raibana (Farol do Cabo Branco), Torre de Belém (Por-
tugal) e construções típicas de Angola e Moçambique, 
formando um conjunto harmonioso. 

Patronos & Patronesses reúne textos de 40 acadê-
micos da Academia Cabedelense de Ciências, Artes e 
Letras – Litorânea que escreveram sobre seus patro-
nos e patronesses. Ressalto que tanto os acadêmicos e 
as acadêmicas como os patronos e patronesses são pa-
raibanos ou estão radicados aqui há muitos anos.

O título do livro da Academia Cabedelense de Ciên-
cias, Artes e Letras – Litorânea, Patronos & Patronesses, 
indica que se trata de textos biográficos e de ensaios 
dos acadêmicos. A capa é discreta, utilizou-se a cor 
branca e o papel couché. Após o título, aparece o brasão 
da Academia. Na orelha, o prefeito de Cabedelo, Vítor 
Hugo, revela a satisfação da cidade contar agora com 
uma academia e destaca a participação de cientistas, 
artistas e escritores que irão resgatar os costumes, as 
tradições e as memórias da sociedade cabedelense.

Na apresentação, a presidente/fundadora da 
Accal, Tânia Regina Castelliano, afirma que um dos 
seus sonhos foi criar uma Academia de Letras e Ar-
tes em Cabedelo e a realização desse sonho foi possí-
vel porque recebeu o apoio e incentivo do professor 
Gilberto Silva.

O prefácio foi escrito pelo organizador do livro e 
secretário-geral da academia, professor Francelino 
Soares de Souza, que enfatizou o objetivo maior do tra-
balho – “Possibilitar aos leitores, como aos confrades e 
confreiras, um pouco do que foram e do que fizeram os 
quarenta Patronos e Patronesses desta entidade”.

O lançamento do livro ocorreu no dia 10 de de-
zembro, na cidade de Cabedelo, com a presença de 38 
acadêmicos. Naquela ocasião, a presidente fez um dis-
curso de saudação aos novos acadêmicos. Por motivos 
superiores, foi justificada a ausência de dois acadêmi-
cos que foram empossados no dia 28 de dezembro.

Alguns escritores enfocados são bem conhecidos 
do leitor, como Augusto dos Anjos, patrono da ideali-
zadora da Accal – professora Tânia Castelliano, outros 
são pouco conhecidos do público e proporciona uma 
oportunidade para torná-los visíveis e valorizados. 

Por integrar a União Brasileira de Escritores (UBE
-PB) e fazer parte da Accal, ocupando a cadeira n° 6, 
tendo como minha patrona Anayde Beiriz, participo 
com textos na antologia e na revista da Academia. 

Parabenizo os idealizadores dos livros – Luiz Au-
gusto Paiva e Tânia Castelliano – pela feliz iniciativa da 
publicação dessas duas obras que trazem um grande 
contributo às letras paraibanas. Tenho certeza de que 
suas leituras oferecem uma visão panorâmica da pro-
dução literária da Paraíba de ontem e de hoje.

Antologia e
revista literária 

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Colunista colaboradora

Luto na cultura

Morreu no último domingo (dia 2), 
o artista Adriano Fidelis, responsável 
pela montagem de palcos e contra-re-
gragem de espetáculo, o profissional 
considerado como um “faz-tudo” por 
trás das cortinas e além dos holofotes 
do palco dos teatros.

Segundo o site Bafafá Notícias, Fi-
delis foi vítima de um atropelamento na 
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, em 
Tambaú, na capital paraibana. De acor-
do com relatos de amigos do artista, o 
carro teria vindo em alta velocidade e 
batido na traseira da sua moto. Ele caiu 
e bateu a cabeça no chão, chegou a ser 
socorrido para Hospital de Trauma, mas 
não resistiu e morreu. O sepultamento 
aconteceu ontem, no Cemitério Senhor 
da Boa Sentença, em João Pessoa.

Atores, diretores e técnicos das ar-
tes cênicas pessoense estão de luto por 
conta da morte de Adriano Fidelis, que 
estava sempre disponível, desde uma 
mera ação de bater um prego até mon-
tar um palco inteiro para espetáculos 
como O Auto de Deus, para celebrar A 
Paixão de Cristo.

Além da sua participação nas pro-
duções e montagens no Teatro Santa 
Roza, ele também marcou sua presença 
em espetáculos encenados no Centro 
Histórico de João Pessoa, passando pelo 
Hotel Globo, Largo da Igreja São Frei 
Pedro Gonçalves, Igreja de São Francis-
co, Casa da Pólvora e casarões da Praça 
Anthenor Navarro.

Adriano Fidelis trabalhava para a 
Fundação Cultural de João Pessoa (Fun-
jope) há mais de 20 anos.

Paraíba perde o “faz-tudo” 
do teatro: Adriano Fidelis

Fotos: Reprodução/Internet

Vítima de acidente automobilístico, Fidelis trabalhava para a Fundação Cultural de João Pessoa há mais de duas décadas

Da Redação

PRÉ-ESTREIA (de 2 a 5/1)

SIng 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. Animação, 
Aventura, Comédia. Livre). Na glamourosa cidade de 
Redshore, Buster Moon e a galera enfrentam seus medos, 
fazem novos amigos e superam seus limites em uma jor-
nada para convencer o recluso astro Clay Calloway a subir 
aos palcos novamente. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 
14h15 (exceto sáb. qui. e sex.) - 17h (exceto qui. e sex.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 15h30 (exceto qui. e 
sex.) - 18h (exceto qui. e sex.); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 
(dub): 15h20 (exceto sáb.) - 17h25; CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub): 15h20 - 17h25.

ESTREIA

TuRmA dA mônIcA: LIçõES (Brasil. 
Dir: Daniel Rezende. Aventura e Comédia. Livre.). Mónica 
e os seus amigos tentam jogar hooky e corre mal. Agora, 
devem enfrentar as consequências de uma viagem onde 
aprendem lições valiosas sobre o valor real da amizade. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 14h50 (exceto sábado) - 17h15 
(exceto sex.) - 19h45 (exceto sex.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 3: 15h - 17h15 (exceto sex.) - 19:30 (exceto 
sex.) - 21:45 (exceto sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4: 
14h (exceto sáb.) - 16h. CINESERCLA PARTAGE 3: 14h40 
(exceto sáb.) - 16h30 - 18h20; CINESERCLA TAMBIÁ 2: 
14h40 (exceto sáb.) - 16h30 - 18h20.

cOnTInuAçÃO

mATRIx RESuRREcTIOnS (The Matrix 
Resurrections. EUA. Dir: Lana Wachowski. Ação, Sci-Fi e 
Aventura. 14 anos). Em um mundo de duas realidades 
– a vida cotidiana e o que está por trás dela – Thomas 
Anderson (Keanu Reeves) teráque escolher seguir o coelho 
branco mais uma vez. A escolha, embora seja uma ilusão, 
ainda é a única maneira de entrar ou sair da Matrix, que 
é mais forte, mais segura e mais perigosa do que nunca. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub): - 20h30 (exceto sex.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h45 (exceto 
sáb.) - 18h (exceto sex.) - 21h15 (exceto sex.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 14h15 (apenas qui. e sex.) - 
17h15 (apenas qui.) - 20h30 (exceto sex.); CINE SERCLA 

Em cartaz

• 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]

Serviço

Foto: Divulgação

TAMBIÁ 4 (dub.): 14h45 - 17h45 - 20h45; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 14h45 (exceto sáb.) - 17h45 - 20h45; 
CINE SERCLA PARTAGE 5 (leg.): 18h.

EncAnTO (Encanto. EUA. Dir: Byron Howard e 
Jared Bush. Animação e Comédia. Livre). Na Colômbia, 
a extraordinária família Madrigal vive escondida em 
uma região montanhosa isolada, conhecido como 
Encanto. A magia da região abençoou todos os meninos 
e meninas membros da família com poderes mágicos, 
desde superforça até o dom da cura. Mirabel é a única 
que não tem um dom mágico. Mas, quando descobre 
que a magia que cerca o Encanto está em perigo, ela 
decide que pode ser a última esperança de sua família 
excepcional. CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 14h20.

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 con-
sequências da sua identidade como aracnídeo ter sido 
revelada pela reportagem do Clarim Diário. Incapaz 
de separar sua vida normal das aventuras de ser um 
super-herói, Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict 
Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdeira 

identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 13h40 (apenas qui. e sex.) 
- 16h45 (apenas qui.) - 20h (exceto sex.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 6 (3D, leg.): 16h (exceto sex.) - 19h15 (exceto 
sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (3D, dub.): 15h - 21h30 
(exceto sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (2D, dub.): 18h15 
(exceto sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D): 
14h30 (dub., exceto sáb.) - 17h45 (leg., exceto sex.) - 21h 
(leg., exceto sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (3D, 
leg.): 15h15 - 18h30 (exceto sex.) - 21h45 (exceto sex.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (3D, dub.): 14h30 (exceto 
sáb)  - 17h45 (exceto sex.) - 21h (exceto sex.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4: 18h15 (dub., exceto sex.) - 21h (leg., ex-
ceto sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (3D, dub.): 13h45 
(exceto sáb.) - 16h45 (exceto sex.) - 20h (exceto sex.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 16h30 (apenas qua. e 
qui.) - 19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 20h15; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h (exceto sáb.) - 18h 
- 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h (exceto sáb) 
- 17h - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (3D, dub.): 14h30 
(exceto sáb.) - 17h30 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 14h (exceto sáb) - 17h - 20h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 2 (3D, dub.): 14h30 (exceto sáb.) - 17h30 - 20h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 20h15; CINE SERCLA 
PARTAGE 5: 15h (dub., apenas qua. e qui.) - 21h (leg.).

Em pré-estreia na PB, os animais da animação musical ‘Sing 2’ estão de volta em uma nova aventura



Cultura

Vem da cidade de Patos, 
no Sertão da Paraíba, uma das 
apostas do mercado nacional 
para o sertanejo. Com grava-
ção de DVD e agenciada por 
grandes escritórios de música, 
a cantora e compositora Bizay 
se prepara para saltos impor-
tantes na carreira. Dividindo 
seu tempo entre João Pessoa 
e Goiânia (GO), ela traz em 
seu re- pertório canções 
de ‘so- frência’ e con-
v i v e com recor-
r e n - t e s 
comp a -
rações com 
o timbre de 
voz de Marília 
Mendonça.

“Meu nome é es-
tranho, é diferente. De-
pois que a galera aprende é 
mais tranquilo”, afirma Bizay, 
que tem aberto portas para 
que seu nome se torne ainda 
mais conhecido pelo país. 
Dois dias depois de dividir o 
palco em uma participação 
especial em Cabedelo com 
Matheus & Kauan, cantando 
‘Mágica’, sucesso da dupla 
sertaneja em gravação com 
Gusttavo Lima, a paraibana 
está trabalhando nos ajustes 
finais do seu primeiro DVD. 
Levando o nome incomum 
da cantora, a gravação ao 
vivo deve chegar a todas as 
plataformas digitais já no 
próximo mês de fevereiro. As 
expectativas são altas com a 
repercussão desse trabalho 
e dos próximos passos de sua 
recente carreira artística.

As faixas do álbum são 
todas inéditas e possui duas 
regravações presentes no EP 
lançado em março de 2021 
chamado Pela primeira vez. 
“A gente conseguiu encontrar 
para essas músicas parcerias 
muito boas. Lá o público vai 
encontrar repertório para 
tudo. Tem uma música de 
autoria de Ruan Marcos que 
vai ser o hino das mulheres 
traídas”, destaca a intérprete 

sobre ‘Descontar não é trair’, 
música que conta a história 
de uma mulher que resolve 
devolver a infidelidade do 
parceiro um ano após ser 
traída. “Eu queria muito que o 
meu primeiro projeto tivesse 
pessoas que eu amo e que 
fosse na minha terra, que eu 
pudesse transbordar esse 
calor que a gente tem aqui em 
João Pessoa. Eu queria muito 
entregar o que a gente ainda 
não conseguiu chegar como 
paraibano”, assume Bizay 
sobre suas aspirações.

E para chegar a se tor-
nar um destaque nacional 
do ritmo que há alguns anos 
é o mais ouvido no país, a 
paraibana tem se cercado de 
profissionais experientes no 
mercado. Há cerca de quatro 
meses Bizay é representada 
pela Luan Promoções, es-
critório que agencia nomes 
como Wesley Safadão, Ma-
theus & Kauan, Márcia Fellipe 
e Dorgival Dantas. A parceria 
foi firmada para a produção 
do DVD gravado no último 
dia 21 de dezembro, na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa. Dentro do universo 
sertanejo, a criação de um 
produto audiovisual é uma 
necessidade ainda mais forte 
para a divulgação do artista. 
“As pessoas estão muito se-
dentas por essa experiência 
do ‘ao vivo’ nesse momento 
de pandemia. O sertanejo 
trabalha muito com o senti-
mento do público. A gente faz 
música para sentir a galera. É 
fazê-lo sofrer. O sertanejo tem 
muito do calor humano”, cita 
a cantora.

Muito comum entre as 
pessoas que ouvem Bizay, 
um comentário costuma ser 
compartilhado e até incenti-
vado por ela: a similaridade 
timbrística com Marília Men-
donça. “Para mim, isso é uma 
honra, ninguém é doido de 
não gostar. Às vezes, quando 
as pessoas vêm me falar, meu 
coração chega a bater mais 
forte”, confessa ela, que tam-
bém é compositora e busca 

na ‘sofrência’ a marca de sua 
interpretação, estilo tão di-
vulgado pela cantora morta 
em novembro em um aciden-
te aéreo.

“Sou muito fã dela e vou 
ser para sempre. A Marília 
Mendonça me ajudou muito 
como cantora no sertanejo, 
uma rainha nesse ramo. Es-
pero deixar um pouco dela 
no coração das pessoas, mas 
no final deixar a minha iden-
tidade. Mas não tenho medo 
de ser comparada”, admite 
Bizay, que inclusive traba-
lha com o preparador vocal 
Adhemar Rocha para que a 
sua voz não soe como uma 
imitação da cantora goiana. 
“Confesso que, por conta do 
timbre parecido, o meu coach 
não me deixa ouvir muito a 
Marília Mendonça”, diz ela, 
entre risos. 

Mesmo tendo escutado 
muito forró de Flávio José e 
de Santanna em casa, o es-
paço maior era mesmo para 
o ritmo de Zezé Di Camargo 
& Luciano, Bruno & Marro-
ne, Leandro & Leonardo e 
Chitãozinho & Xororó, outras 
influências da paraibana. 
Bizay sempre se considerou 
também uma fã de Luan San-
tana e Jorge & Mateus desde 
quando cantava apenas na 
igreja até os 16 anos, mas sem 
qualquer pretensão artística. 
Ela foi convencida a apostar 
na carreira enquanto estuda-
va administração de empre-
sas. “Depois disso surgiram 
oportunidades, com as pes-
soas ligando e me procuran-
do. Foi quando eu parei e dis-
se: ‘opa, talvez esse seja um 
cavalo selado passando na 
minha frente – como dizem 
no interior – e agora eu vou 
montar’”, lembra ela, quando 
subiu ao palco de maneira 
informal para cantar com 
amigas e passou a receber 
convites para se apresentar 
profissionalmente. “Uma car-
reira artística é algo que exige 
tempo, energia e muita gente 
por trás envolvidas para fazer 
acontecer”, finaliza Bizay.

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Com gravação de DVD com inéditas, cantora e compositora Bizay se prepara para novos rumos na sua carreira

Cantora paraibana é grande 
aposta do sertanejo nacional

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 

YouTube da cantora Bizay

Representada pelo escritório que agencia nomes 
como Wesley Safadão e Dorgival Dantas, Bizay 
tem o timbre de voz que muitos comparam ao 
de Marília Mendonça

Foto: Divulgação

Ingressos para show de Val Donato em homenagem a 
Cássia Eller começam a ser vendidos em João Pessoa

O show Nós, Voz, Eller – 
uma homenagem inédita à 
cantora e compositora Cássia 
Eller (1962-2001) –começam 
a ter os ingressos vendidos 
em João Pessoa. Eles podem 
ser adquiridos na loja Furta-
cor, no MAG Shopping, ou via 
site do Ingresso Nacional.

A apresentação, que 
acontecerá no Clube Cabo 
Branco, no próximo dia 14 
deste mês, é o pontapé inicial 
de uma turnê que percorrerá 
outras cidades nordestinas, a 
partir do mês de abril.

Duas décadas após a sua 
partida precoce, Cássia Eller 
será reverenciada por uma 
banda de peso: os músicos 
Walter Villaça (guitarra) e 
Fernando Nunes (baixo), que 
fizeram parte da sua banda, 
Helinho Medeiros (teclado e 
sanfona), Guegué Medeiros 
(bateria), e a cantora e com-
positora Val Donato – que não 

a conheceu, mas em quem os 
músicos apostam todas as 
suas fichas.

O show contará com 
grandes sucessos de Eller 
e muitas surpresas. “Esse 
projeto traz a força da obra 
que Cássia deixou, não só 
nas canções, mas também na 
luta pela quebra de qualquer 
tipo de preconceito e discri-
minação. Uma celebração 
de amor através da música”, 
disse Walter Villaça.

Os planos para essa ho-
menagem começaram a ser 
tramados no ano passado, 
quando Val Donato se sentiu 
segura para interpretar as 
músicas que fizeram sucesso 
na voz de Cássia sem que, 
com isso, tivesse o esse tra-
balho confundido com o de 
um cover. “Hoje, eu tenho 
um trabalho autoral bem de-
senvolvido, estou gravando 
o segundo disco, então as 
pessoas já entendem que te-
nho referências dela, sim, 

mas não faço uma imitação. 
No início da minha carreira, 
as pessoas me relacionavam 
muito com a Cássia, até por 
não haver muitas cantoras no 
estilo dela”, conta Donato.

Abertura
Chegando de uma roda-

da de shows em São Paulo, a 
banda Seu Pereira e Coletivo 
401 já pousa em solo parai-
bano com muita expectativa 
para o projeto Nós, Voz, Eller, 
do qual abrirá a noite de tri-
buto. Para o evento, o grupo, 
que fará a abertura do show, 
já prepara seu repertório 
com a possibilidade de incluir 
músicas inéditas e destaca a 
importância das duas canto-
ras na trajetória da banda.

“Sou muito fã do traba-
lho de Val Donato, a gente 
é muito parceiro. Também 
sou muito fã de Cássia Eller. 
Meu sonho de compositor, 
quando eu era adolescente, 
era ter uma canção minha 

gravada por Cássia. Então 
estar ali, naquela energia, em 
homenagem a ela, junto com 
os músicos maravilhosos que 
tocavam com ela, e junto com 
Val Donato, vai ser uma noi-
te linda, vai ser uma noite 
mágica”, afirmou o vocalista 
Jonathas Falcão.

Da Redação

Projeto ‘Nós, Voz, Eller’ acontece 
no Clube Cabo Branco, na capital, 

no próximo dia 14, com Val Donato 
(foto) e os músicos de Cássia Eller

Foto: Carol Andrade/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Ingresso Nacional

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com



Governador se reunirá hoje com os representantes da categoria e vai explicar que lei aprovada está sendo distorcida

João reafirma que direitos 
de policiais estão mantidos

Foto: Secom-PB

Melhor serviço
Cícero Lucena reúne secretariado e destaca “Prefeitura digital”. 
Gestor de João Pessoa diz que é preciso fazer mais em todas as áreas, 
preparando a capital para um milhão de habitantes. Página 14
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“Não há retirada de ne-
nhum direito”, esclareceu o 
governador da Paraíba, João 
Azevêdo (Cidadania), sobre 
a Lei de Proteção Social dos 
servidores da segurança pú-
blica, aprovada na Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB). Ele se reunirá hoje 
com a categoria para tirar 
dúvidas e discutir reajustes 
salariais. 

Após o início da discus-
são da lei na Assembleia, fo-
ram espalhadas inverdades 
de que a categoria perderia 
direitos. No entanto, o go-
vernador explicou, durante 
o programa Conversa com o 
Governador de ontem, veicu-
lado em nível regional, do que 
se trata a lei, de fato. 

“Infelizmente, algumas 
pessoas se aproveitaram des-
se momento e levantaram 
inverdades de que o Estado 
estaria retirando direitos, o 
que não é verdade. Não há 

retirada nenhuma de direitos. 
Além disso, também coloca-
ram na pauta a discussão de 
salário. É preciso entender 
que a lei de proteção social 
não é para discutir salário. O 
salário é o que vamos discutir 
na reunião de forma direta e 
franca, colocando dúvidas na 
mesa para que a gente pos-
sa encontrar soluções para 
problemas que não foram 
causados por este Governo”, 
comentou. 

Na opinião de João Aze-
vêdo, o assunto foi politizado 
partidariamente, com o fim 
nas eleições de 2022. “Algu-
mas pessoas se aproveitaram 
desse momento, até porque 
tem uma eleição este ano, e 
algumas pessoas que fizeram 
pouco pela categoria querem 
tentar mostrar que são os 
salvadores da pátria. Nós sa-
bemos que quando aparece 
alguém se colocando como o 
salvador da pátria, o desastre 
está garantido. Não é esse ca-
minho”, ressaltou. 

O governador enfatizou 

que irá discutir o assunto 
administrativamente na re-
união e que irá escutar as rei-
vindicações da categoria. “É 
dentro desse espírito que va-
mos para a reunião, para que 
possamos encontrar, juntos, 

o caminho. Não vamos nos 
prender a discussões parale-
las. A lei de proteção social vai 
cuidar da previdência. As dis-
cussões em torno do salário 
serão debatidas na reunião”. 

Entre as reivindicações 

da categoria está a questão 
da Bolsa Desempenho. Mui-
tos servidores questionam o 
fato desse benefício não ser 
incorporado na aposentado-
ria. No entanto, João Azevêdo 
assegurou que irá trabalhar 

para garantir o benefício, de 
acordo com as possibilidades 
do Estado. 

“Uma das maiores rei-
vindicações é no que se re-
fere a Bolsa Desempenho, 
que quando alguém vai para 
a reserva, não leva essa bol-
sa. Porque é um elemento de 
gestão. Se essa é a grande dis-
cussão, nós temos que sentar 
e encontrar um caminho e 
o Governo está aberto para 
encontrar um caminho. A 
solução definitiva é a incor-
poração da bolsa, claro que 
nós sabemos disso! Entre-
tanto, é possível fazer isso de 
uma única vez? Não! Porque 
o Estado não tem recursos 
suficientes para isso. Mas é 
possível fazer isso paulatina-
mente? Sim! É isso que nós 
vamos discutir com as cate-
gorias”, disse. 

O governador se reunirá 
pela manhã com os policiais 
militares e o Corpo de Bom-
beiros e, à tarde, com os po-
liciais civis para discutir as 
reivindicações da categoria.

João Azevêdo disse que a disposição do governo é esclarecer que os policiais não tiveram direitos suprimidos por lei

Dragagem do Porto de Cabedelo será custeada com recursos do Estado

A Paraíba vai executar a 
dragagem do Porto de Cabe-
delo com 100% de recursos do 
tesouro estadual e a construção 
do Centro de Convenções de 
Campina Grande com 70% de 
recursos próprios. Foi o que 
garantiu o governador João 
Azevêdo, na entrevista especial 
de fim de ano concedida aos 
jornalistas da Empresa Parai-
bana de Comunicação (EPC). 
O chefe do Executivo paraibano 
ainda citou as parcerias com 
bancos internacionais, que ga-

rantirão investimentos em vá-
rios setores nevrálgicos de sua 
administração. Os valores dos 
investimentos totalizam US$ 
380 milhões, ou algo em torno 
R$ 2,1 bilhões. 

O governador lembrou que 
tal decisão foi tomada devido 
ao redirecionamento de emen-
das de bancada para custear 
leitos de UTI nos hospitais pa-
raibanos, que foram abertos 
para combater a covid-19 e 
que, agora, não serão mais 
financiados pelo Governo Fe-
deral. 

“Tivemos que optar por 
dois grandes projetos, que 

são a dragagem do Porto de 
Cabedelo e a construção do 
Centro de Convenções para 
que os recursos destinados a 
eles, através das emendas da 
nossa bancada federal, fossem 
redirecionados. Isso para poder 
suprir esta lacuna deixada, pelo 
Governo Federal, e não fechar-
mos nenhum leito de UTI aberto 
e equipado para o combate à 
pandemia da Covid-19. Tive-
mos que fazer essa opção, mas 
vamos executar a dragagem 
com 100% de recursos próprios 
e o Centro de Convenções, com 
outros 70%”, explicou o gover-
nador. 

Parcerias com bancos
João Azevêdo também 

ressaltou as parcerias com 
as instituições financeiras in-
ternacionais, através de em-
préstimos, que beneficiarão o 
povo paraibano. O governa-
dor lembrou que as transa-
ções só foram possíveis pelo 
equilíbrio fiscal e financeiro 
do estado. 

Dentre estas operações 
estão o crédito com a Finisa 
(Financiamento à Infraestrutu-
ra e ao Saneamento), no valor 
de R$ 188 milhões; operação 
de crédito relativa ao aprimo-
ramento do Modelo de Aten-

ção na Rede de Saúde – Proje-
to AMAR, no valor de US$ 45 
milhões (correspondente a R$ 
216 milhões), com recursos do 
BID - Banco Interamericano de 
Desenvolvimento; a operação 
de crédito relativa ao Projeto 
de Modernização e a amplia-
ção da Eficiência da Gestão 
Hídrica e da Prestação dos 
Serviços de Saneamento no 
Estado da Paraíba – Projeto de 
Segurança Hídrica, no valor 
de US$ 126 milhões (corres-
pondente a R$ 608 milhões), 
com recursos do Bird (Banco 
Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento).

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Pettronio Torres
pettroniotorres@yahoo.com.br

MP exigirá vacinação para atendimento presencial

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) retoma suas 
atividades na próxima sex-
ta-feira (7), exigindo o pas-
saporte de vacinação. Será 
exigida a comprovação de 
vacinação contra a Covid-19 
de todas as pessoas que in-
gressarem nas dependências 
físicas da instituição. 

A exigência da compro-
vação da vacinação se aplica 
aos membros e servidores 
efetivos, cedidos e comissio-
nados, aos terceirizados e 
estagiários e ao público em 
geral, devendo ser observado 
o cronograma vacinal de cada 
localidade. 

De acordo com a nor-
ma, publicada no Diário 
Oficial Eletrônico do MPPB, 
o ingresso de pessoas com 
contraindicação da vacina 
só será permitido com a 
“apresentação de relatório 
médico justificando o óbice 
à vacinação, não se admitin-

do justificativa com base em 
artigos de revistas nacionais 
ou estrangeiras ou decor-
rente de vontade, crença ou 
convicção pessoal”. Os não 
vacinados também precisam 
apresentar teste RT-PCR ou 
teste antígeno negativos para 
Covid-19 realizados nas últi-
mas 48 horas.

A comprovação poderá 
ser feita por meio de docu-
mento oficial com foto e o 
cartão de vacinação ou apli-
cativo oficial; certificado de 
vacina digital, disponível na 
plataforma do Sistema Único 
de Saúde – Conecte-SUS; com-
provante/caderneta/cartão 
de vacinação impresso em 
papel timbrado, emitido no 
momento da vacinação por 
instituição governamental 
brasileira ou estrangeira ou 
comprovante de vacinação 
virtual em site oficial ou apli-
cativo de órgão ou instituição 
governamental brasileira ou 
estrangeira, apresentado em 
consulta on-line.

O ato também alerta que 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

a comprovação da vacinação 
não exclui a necessidade de 
observância das regras de 
segurança à saúde, dos pro-
tocolos de enfrentamento à 
Covid-19, estabelecidos pelo 
Ministério Público da Paraíba 
e pelas autoridades de saú-
de do Estado, a exemplo da 
obrigatoriedade do uso de 
máscara pelos maiores de 12 
anos de idade. Os membros 
e servidores integrantes da 

instituição, terceirizados e 
estagiários que não cumpri-
rem as normas, além de se-
rem impedidos de ingressar 
nas unidades ministeriais, 
terão a ausência computada 
como falta injustificada. 

TCE também exigirá
O Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba (TCE-PB) 
também passará a exigir o 
comprovante de vacinação 

para acesso às dependências 
da Corte a partir do retorno 
ao trabalho presencial, na 
próxima segunda-feira (10). 

De acordo com as re-
gras da Portaria (TC Nº: 
220/2021), assinada pelo 
presidente do TCE-PB, conse-
lheiro Fernando Catão, “fica 
proibido o acesso às depen-
dências do Tribunal de Con-
tas do Estado daquele que, 
quando solicitado, se recusar 
a apresentar comprovante de 
vacinação contra Covid- 19, 
físico ou digital, na recepção 
do Tribunal, competindo à 
Assessoria de Segurança (AS-
SEG) a fiscalização do cum-
primento desta medida”.

A dispensa da apresen-
tação do comprovante de 
imunização é apenas para 
aqueles que tiverem regis-
trado a vacinação junto ao 
Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos (DERH). 
As medidas de segurança 
permanecem, como os usos 
de máscara de proteção facial 
e o distanciamento social.  O 

documento também deter-
mina a proibição do acesso 
de pessoas com sintomas 
gripais às dependências do 
Tribunal.

As iniciativas levam em 
consideração os termos do 
Decreto Estadual no 41.978, 
de 30 de novembro de 2021, 
que trata da adoção de no-
vas medidas temporárias e 
emergenciais de prevenção 
de contágio pelo Novo Coro-
navírus (Covid-19).

Além disso, a presença 
de público nos auditórios 
localizados no Tribunal de 
Contas e no Centro Cultural 
Ariano Suassuna fica limita-
da a 50% de suas respectivas 
capacidades.

TJPB
Já o Tribunal de Justiça 

da Paraíba (TJPB) ainda não 
se pronunciou sobre a obri-
gatoriedade da vacinação 
contra Covid-19 para entrada 
do prédio. O recesso da ins-
tituição termina na próxima 
quinta-feira (6).

“Passaporte” da vacina será exigido para acesso presencial ao Ministério Público

Foto: PMJP



Gestor de JP diz que é preciso fazer mais em todas as áreas preparando a capital para um milhão de habitantes

Cícero reúne secretariado e 
destaca “Prefeitura digital”

Foto: PMJP

Mais de 300 serviços são ofertados em plataforma para os cidadãos

A Prefeitura Municipal de 
João Pessoa iniciou 2022 em 
plena era digital. É que desde 
ontem, através do programa 
Prefeitura Digital, o pessoense 
já tem mais de 300 serviços 
ofertados pelo Executivo mu-
nicipal através de um compu-
tador, sem a necessidade de 
deslocamento até o prédio 
físico, o Centro Administrativo 
Municipal (CAM), no bairro de 
Água Fria. 

A iniciativa deve gerar 
uma economia superior a 

R$ 16 milhões, aos cofres 
públicos, apenas neste pri-
meiro ano.

Na prática, além do fim 
da utilização do papel, isso 
significa mais rapidez e trans-
parência nas solicitações das 
demandas do cidadão de João 
Pessoa à Prefeitura Municipal.

Para o secretário de Ad-
ministração, Valdo Alves, essa 
é uma das metas da gestão do 
prefeito Cícero Lucena (Pro-
gressista), promover ações 
de inovação para melhorar a 
vida do pessoense e otimizar 
os recursos públicos, unindo 
o útil ao agradável.

“O prefeito Cícero Lu-
cena assumiu a Prefeitura 
com o objetivo de promover 
uma gestão inovadora, in-
teligente e que preza pela 
celeridade, transparência e 
resolução das demandas da 
população e agora dá início 
ao segundo ano de mandato 
cumprindo esta promessa e 
trazendo uma verdadeira re-
volução para a administração 
pública da cidade”, explicou 
o secretário.

 Segundo acrescentou 
Valdo Alves, os processos 
agora são digitais e estarão 
acessíveis 24 horas por dia, 

ou seja, o pessoense terá um 
canal aos serviços do poder 
público municipal todas as 
horas, todos os dias.

“A iniciativa do projeto faz 
parte de um movimento inevi-
tável de transformação digital 
que existe para simplificar, 
conectar e facilitar a vida das 
pessoas. Além de todos os 
benefícios para a população, 
o programa também acelera 
a tramitação de protocolos, 
ofícios, memorandos e roti-
nas de trabalho na adminis-
tração pública do município, 
melhorando as condições de 
trabalho e segurança de todos 

os servidores”, completou o 
secretário.

Prefeitura digital 
O projeto é operado 

com uso da plataforma es-
pecialista em atendimento, 
comunicação e gestão docu-
mental para órgãos públicos. 
Através deste instrumento de 
processos digitais, a empresa 
leva serviços mais eficientes e 
transparentes para entidades 
de todos os portes, em todo 
o Brasil, e está presente em 
centenas de prefeituras e be-
neficia dezenas de milhões de 
pessoas.
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O prefeito Cícero Luce-
na reuniu  o secretariado de 
João Pessoa ontem à tarde, 
em encontro realizado no 
Centro Administrativo Mu-
nicipal (CAM). O objetivo 
foi reforçar o chamamento 
para um trabalho ainda mais 
eficiente em toda a gestão 
durante o ano de 2022.

“Viemos agradecer todo 
o esforço e dedicação dados 
no ano de 2021, mas des-
tacar que este ano precisa-
mos fazer mais pela cidade 
em todas as áreas. O que foi 
planejado ou iniciado no úl-
timo ano precisa dar frutos 
agora”, afirmou o prefeito, 
que destacou setores como 
o meio ambiente, a moder-
nização da máquina e obras 
estruturantes que preparem 
a cidade para um milhão de 
habitantes.

O gestor destacou o cho-

que de gestão que foi dado 
com o projeto Prefeitura 
Digital, que disponibiliza 
todos os serviços à popu-
lação de forma on-line 24h 
por dia. Ele ainda deman-
dou às secretarias envolvi-
das uma atenção especial 
de prevenção aos possíveis 
danos causados pelo período 
chuvoso que se aproxima, 
principalmente para quem 
habita áreas de risco.

O vice-prefeito Leo Be-
zerra acrescentou que o mo-
mento foi de apresentar no-
vas metas. “A Prefeitura não 
pode parar, nós não teremos 
recesso e a mensagem deixa-
da hoje é de trabalho. É um 
novo ano, uma nova missão. 
Tenho certeza que todos os 
secretários entenderam isso 
e estamos prontos para levar 
mais qualidade de vida para 
as pessoas”, destacou.

Pettronio Torres
pettroniotorres@yahoo.com.br

Cícero discutiu com os 
secretários como reforçar 
o trabalho de forma mais 

eficiente em todas as 
áreas da Prefeitura de 
João Pessoa, em 2022

Eleitor precisa observar situação junto à Justiça

O ano de 2022 será mar-
cado por um novo pleito para 
que os brasileiros, desta vez, 
possam decidir os rumos dos 
seus estados e do país. No en-
tanto, os cidadãos precisam 
estar aptos para votar e, para 
isso, precisam estar atentos à 
situação na Justiça Eleitoral.

De acordo com informa-
ções cedidas pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), o 
cadastro eleitoral para o plei-
to será fechado no dia 4 de 
maio, exatamente 120 dias a 
partir desta terça-feira. A data 
representa o limite de 150 
dias antes da realização das 
eleições e está previsto na Lei 
das Eleições (Lei nº 9.504/97 
– artigo 91). Após a data, 
nenhuma alteração poderá 
ser realizada no registro do 
eleitor, como a transferência 
de domicílio eleitoral, sendo 
permitida apenas a emissão 
da segunda via do título.

Os cidadãos com pen-
dências nas últimas eleições, 
com necessidade de mudança 
no local de votação ou ain-
da para a emissão do título 
poderão buscar os serviços 
através da internet pelo por-
tal do TSE. O endereço www.
tse.jus.br oferta os serviços 
ao eleitor de consulta da si-

tuação do título, quitação de 
multas e certidão, validação 
de documento, simulação de 
pleito e local de votação.

Seguindo o passo a passo 
indicado, o cidadão que já pos-
sui título precisará verificar a 
existência de débitos ou multas. 
Em caso de pendência, o cida-
dão precisará gerar a Guia de 
Recolhimento da União (GRU) 
para pagamento e aguardar a 
identificação da quitação pela 
Justiça Eleitoral e o registro na 
inscrição pela zona eleitoral 
onde for inscrito.

Após isso, a documenta-
ção exigida para modificações 
no cadastro eleitoral deverá 
ser digitalizada ou fotogra-
fada para serem anexadas de 
acordo com as solicitações 
durante o processo. São obri-
gatórios: Documento oficial 
de identidade com foto (fren-
te e verso), comprovante de 
residência recente (no caso de 
transferência, prazo mínimo 
de três meses de residência 
no novo endereço), compro-
vante de pagamento de dé-
bito com a Justiça Eleitoral 
(caso haja), comprovante de 
quitação do serviço militar, 
para o alistamento, sendo o 
requerente do sexo masculino 
(exigência a partir de 18 anos 
até 31 de dezembro do ano 
que completar 45 anos). 

Além destes, é preciso 

ainda de uma selfie seguran-
do, ao lado do rosto, o docu-
mento oficial de identificação, 
com o lado da foto voltada 
para a câmera para que haja 
a confirmação da identidade. 
Para a foto, o TSE recomenda 
a não utilização de adereços, 
vestimenta ou aparato que 
impossibilite a completa vi-
são do rosto dos eleitores.

Com o requerimento 
concluído, o processo entra-
rá em análise das informa-
ções e documentos. Durante 
o período, o procedimento 
também poderá ser acompa-
nhado on-line.

Para a população que 
prefere buscar o serviço de 
forma presencial, os Tribu-
nais Eleitorais dos estados 
também poderão ser busca-

dos apesar da possibilidade 
de serviços no atendimento 
remoto, em virtude da pan-
demia do novo coronavírus.

Na Paraíba, o Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-PB) 
estará em recesso forense 
até a próxima quinta-feira, 6, 
após a data os cidadãos po-
derão buscar o atendimento. 
Durante o recesso, o TRE fun-
ciona apenas das 8h às 11h 
em regime de plantão fun-
cionando com os serviços de 
Assessoria da Presidência do 
Tribunal, Secretaria Judiciária 
e da Informação, Seção de Su-
porte Operacional e Seção de 
Infraestrutura e Rede.

Primeiro título 
O voto passa a ser obriga-

tório apenas aos 18 anos, mas 
é facultativo para jovens de 
16 e 17 anos, de acordo com 
a Constituição Federal. Jovens 
de 15 anos que completam 16 
anos até o dia 2 de outubro, 
data do primeiro turno das 
eleições, já podem emitir o 
título visando o exercício da 
cidadania na manutenção da 
democracia no país. Para es-
tes, o prazo também será até 
o dia 4 de maio. 

A emissão é feita por 
meio do sistema TítuloNet, 
podendo ser realizado atra-
vés de computador, tablet 
ou celular. Para isso, basta 
acessar o sistema (https://
cad-app-titulonet.tse.jus.br/
titulonet/novoRequerimen-
to) e selecionar a opção “não 
tenho” quando consultado 

sobre o título de eleitor. Após 
isso, será necessário o preen-
chimento dos campos indi-
cados com dados pessoais 
e anexar pelo menos quatro 
fotografias ao requerimento 
para comprovação da identi-
dade. Sendo elas: selfie segu-
rando um documento oficial 
de identificação, duas da do-
cumentação utilizada para 
comprovar a identificação 
da primeira foto e, por fim, 
comprovante de residência.

Os jovens possuem ain-
da uma plataforma especí-
fica no TSE voltado para a 
conscientização da impor-
tância do voto e incentivo 
ao voto consciente, que faz 
parte da campanha “Bora 
votar!”, veiculada pelo órgão 
em meios de comunicação e 
redes sociais até o dia 31 de 
dezembro.

Através do QR Code acima, 
acesse: www.justicaeleito-
ral.jus.br/jovem-eleitor/.

O atendimento digital da Justiça Eleitoral ajuda o eleitor a esclarecer dúvidas e a regularizar a situação do título

Foto: Divulgação/TRE-PB

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



Ministro da Saúde afirma que Brasil será um dos primeiros países a distribuir imunizante contra Covid para crianças

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, afirmou 
ontem que as vacinas pediá-
tricas contra a Covid-19 che-
garão na segunda quinzena 
de janeiro. A partir daí,  os 
imunizantes começarão a ser 
distribuídos. “Na segunda 
quinzena de janeiro, as vaci-
nas (para crianças) começam 
a chegar e serão distribuídas 
como nós temos distribuído”, 
afirmou Queiroga.

Segundo o ministro, o 
Brasil será “um dos primei-
ros países a distribuir a va-
cina para crianças”. A vaci-
nação contra a Covid-19 em 
crianças está permitida em 
pelo menos 31 países de qua-
tro continentes. O imunizan-
te já começou a ser aplicado 
em países como Estados Uni-
dos, Áustria, Alemanha, Chi-
le, China e Colômbia.

Na sexta-feira (31), o 
Ministério da Saúde afirmou 
em nota que sua recomenda-
ção é “pela inclusão da vaci-
nação em crianças de 5 a 11 

anos no Plano Nacional de 
Operacionalização das Vaci-
nas Contra a Covid-19”.

“No dia 5 de janeiro, 
após ouvir a sociedade, a 
pasta formalizará sua deci-
são e, mantida a recomen-
dação, a imunização desta 
faixa etária deve iniciar ain-
da em janeiro”, informou o 
ministério.

A aplicação da vaci-
na da Pfizer para crianças 
de 5 a 11 anos está autori-
zada pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) desde o dia 16 de 
dezembro. O Ministério da 
Saúde, no entanto, ainda 
não anunciou publicamente 
um cronograma para a imu-
nização deste público até o 
momento.

Antes do Natal, o minis-
tro Ricardo Lewandowski, 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), ampliou o prazo 
para o Governo Federal se 
manifestar sobre a atualiza-
ção do Programa Nacional 
de Imunização (PNI) para 
vacinar crianças de 5 a 11 
anos contra a Covid antes da 
volta às aulas no primeiro 

semestre de 2022. A respos-
ta poderá ser enviada até 
quarta-feira (5) - o período 
inicial era de 48 horas.

Em meio à indefinição 
do cronograma da vacinação 
das crianças, o Ministério da 
Saúde abriu uma consulta 
pública para manifestação 
da sociedade civil sobre a 
imunização na faixa etária 
dos 5 aos 11 anos. O instru-
mento, criticado por espe-
cialistas, foi encerrado no 
domingo (2).

A Saúde realiza nesta 
terça-feira uma audiência pú-
blica sobre o tema. Represen-
tantes do Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (Co-
nass) e do Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de 

Julia Affonso
Agência Estado

País terá vacinas pediátricas 
na segunda quinzena do mês

Edição:Carlos Vieira   Editoração: Joaquim Ideão
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Saúde (Conasems) participa-
rão da reunião.

A vacinação das crian-
ças é um tema que enfrenta 
dura resistência do presi-
dente Jair Bolsonaro e de 
sua base ideológica. Bolso-

naro entrou em conflito com 
técnicos da Anvisa, após di-
zer que divulgaria os nomes 
dos servidores que autori-
zaram a aplicação do imuni-
zante da Pfizer em crianças 
de 5 a 11 anos.

O presidente afirmou 
também que as mortes de 
crianças por Covid não justi-
ficam a adoção de uma vacina 
contra a doença e informou 
que não vai imunizar sua fi-
lha Laura, de 11 anos.
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A vacinação contra a 
Covid-19 em crianças 
de 5 a 11 anos está 
permitida em pelo 

menos 31 países de 
quatro continentes

Marcelo Queiroga afirmou que o Ministério da Saúde formalizará amanhã decisão sobre vacinação de crianças 

Ação contra propaganda

Telegram será desafio da Justiça no 
combate a fake news nas eleições

Um grupo do Ministério 
Público Federal (MPF) quer 
impedir a propaganda elei-
toral em serviços como o Te-
legram, um aplicativo russo, 
na campanha política deste 
ano. A plataforma tem sido 
usada para abrigar bolsona-
ristas foragidos, como mos-
trou o Estadão, e o presiden-
te Jair Bolsonaro incentiva 
apoiadores a migrar para a 
rede, onde conta com mais 
de 1 milhão de seguidores e 
se sobressai entre os demais 
pré-candidatos ao Palácio 
do Planalto.

A avaliação de que o 
Telegram não pode servir 
de palanque virtual para 
divulgar fake news é res-
paldada por procuradores 

que atuam no combate a 
crimes cibernéticos e vem 
sendo compartilhada inter-
namente como proposta de 
atuação nas eleições. O ar-
gumento é baseado no fato 
de o aplicativo, com sede em 
Dubai, não ter representa-
ção no Brasil e não cumprir 
ordens da Justiça. O mesmo 
princípio se aplicaria a ou-
tras redes que passaram a 
ser usadas por bolsonaris-
tas para driblar banimentos, 
como Gettr, Parler e Gab.

O presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), Luís Roberto Barro-
so, enviou no último dia 16 
um ofício ao Telegram, por 
e-mail, solicitando audiência 
com Pavel Durov, fundador 
da empresa. Barroso pediu 
um encontro para discutir 
cooperação contra a desin-
formação que circula no Te-

legram e afeta a confiança 
nas eleições. Solicitou, ain-
da, que Durov indique um 
representante para dialogar 
com o TSE. Até agora, não 
obteve resposta.

Sem limite
Dados citados pelo tri-

bunal indicam que o aplica-
tivo está presente em 53% 
dos smartphones ativos no 
Brasil. Mesmo assim, tem 
ignorado pedidos de cola-
boração das autoridades 
brasileiras. Concorrente do 
WhatsApp, vilão digital das 
eleições de 2018, o Tele-
gram permite grupos com 
200 mil pessoas, além de 
compartilhamento irrestri-
to, e representa agora uma 
das principais preocupações 
da Justiça com disseminação 
de notícias falsas, discurso 
de ódio e outros crimes.

Com regras de funcio-
namento menos rígidas, 
atrai extremistas banidos de 
redes como Facebook, Twit-
ter e YouTube. É por meio do 
Telegram, por exemplo, que 
o blogueiro foragido Allan 
dos Santos continua promo-
vendo ataques a instituições 
após ter contas excluídas de 
outras plataformas.

Bolsonaro intensifi-
cou a estratégia de convi-
dar apoiadores para que 
o acompanhem no Tele-
gram, mas não é o único 
pré-candidato que se co-
munica por esse app. Líder 
nas pesquisas de intenção 
de voto, o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) também utiliza a fer-
ramenta e tem cerca de 46 
mil seguidores. O canal de 
Ciro Gomes (PDT), por sua 
vez, conta com 19 mil.

Vinícius Valfré e
Felipe Frazão
Agência Estado

Legislação eleitoral pode barrar aplicativo
O entendimento que poderia 

barrar o Telegram na campanha 
é uma interpretação do que está 
disposto na Lei das Eleições, de 
1997, na resolução sobre pro-
paganda editada pelo TSE para 
as disputas de 2020 e na minuta 
sobre o tema para este ano. Os 
textos exigem que “sítios” de can-
didato, partido e coligações es-
tejam hospedados em provedor 
de internet estabelecido no país.

Procuradores argumentam 
que ambos os conceitos englo-
bam o Telegram. “Qualquer 
propaganda eleitoral no Tele-
gram é completamente irregu-
lar, independentemente do seu 
conteúdo”, disse a procuradora 

regional eleitoral do Rio, Neide 
Cardoso de Oliveira, também 
coordenadora adjunta do Grupo 
de Apoio sobre Criminalidade 
Cibernética do MPF.

A interpretação foi divul-
gada durante seminário orga-
nizado pela Procuradoria Re-
gional Eleitoral em São Paulo, 
que, no início de dezembro, 
tratou de ações da instituição 
na campanha. Neide foi esca-
lada para apresentar aos pares 
aspectos da legislação sobre 
uso da internet nas eleições. O 
encontro virtual foi aberto pelo 
vice-procurador-geral eleitoral, 
Paulo Gonet, o número dois do 
procurador-geral da República, 

Augusto Aras, no TSE.
A principal crítica ao argu-

mento de que é necessário im-
pedir a propaganda eleitoral pelo 
Telegram reside no fato de reso-
luções permitirem essa prática 
em serviços de mensagem, redes 
sociais e blogs sem a exigência 
de hospedagem em provedores 
estabelecidos no país.

“Para mensagem eletrô-
nica, que é onde o Telegram 
está efetivamente colocado 
pela Lei das Eleições, não tem 
a vinculação de precisar ser 
hospedado no Brasil”, disse a 
advogada Samara Castro, da 
Academia Brasileira de Direito 
Eleitoral e Político (Abradep). 

Após o fim da CPI da 
Covid, a Polícia Federal 
intensificou, em diferen-
tes frentes de investiga-
ção, a apuração sobre os 
negócios de Milton Lyra, 
apontado como operador 
de propina de graduados 
emedebistas. Novas dili-
gências e um relatório fi-
nal a ser apresentado nos 
próximos meses preten-
dem detalhar transações 
milionárias entre Lyra e o 
empresário Francisco Ma-
ximiano, dono da Precisa 
Medicamentos.

Indiciado no relatório 
final da CPI da Covid no 
Senado, elaborado por Re-
nan Calheiros (MDB-AL), 
Max (como é conhecido o 
empresário) é suspeito de 
pagar propina ao próprio 
senador e a outros emede-
bistas por intermédio de 
Lyra em troca de contratos 
públicos na década passa-
da. Entre os pagamentos 
estariam repasses da Pre-
cisa, intermediária nas 
negociações de compra da 
vacina indiana Covaxin.

Ao Estadão, Lyra disse 
que pagou “um preço alto 
por ter boas relações em 
Brasília”, e acusou inves-
tigadores de perseguição 
para incriminar Renan.

Relatou, também, ter 
sofrido “tortura psicológi-
ca” de um procurador da 
Lava Jato para que se tor-
nasse delator. Após diver-
sas ordens de bloqueio de 
bens em inquéritos, Lyra 
tem operado seus negócios 
e custeado sua vida luxuosa 
entre Brasília e São Paulo 
por meio de empresas em 
nome de um morador da 
periferia da capital paulista.

Nos últimos seis anos, 
Lyra foi visitado 11 ve-

zes pela PF em buscas e 
apreensões - numa das 
ocasiões, foi preso. Os in-
quéritos em fase final ten-
tam identificar se contra-
tos públicos e aportes do 
Postalis, fundo de pensão 
dos Correios, firmados 
com empresas de Max te-
riam sido desviados para 
pagar Lyra na condição de 
operador de emedebistas 
como Renan, o ex-depu-
tado Eduardo Cunha (RJ) 
e o ex-ministro Romero 
Jucá (RR). Desde 2013, a 
Global Gestão em Saúde e 
a Precisa Medicamentos 
firmaram mais de R$ 500 
milhões em contratos no 
setor público.

Caixa 2
Auditores da Recei-

ta identificaram que uma 
empresa de um aliado de 
Max fez transações sem 
comprovação de serviços 
no valor de R$ 6,4 milhões 
a pessoas jurídicas ligadas 
a Lyra. Para a PF, a opera-
ção tenha servido para ge-
rar caixa 2.

Um advogado que par-
ticipou do esquema, Gabriel 
Claro, delatou o ocorrido; 
disse aos investigadores 
que se tratava de obten-
ção de dinheiro em espécie 
para pagar propinas em 
um contrato da Petrobras. 
Ouvido pela PF, Max con-
firmou ter feito negócios 
com Lyra, segundo apurou 
o Estadão.

Apesar de ainda não 
ter prestado depoimento, 
Lyra admitiu que sua em-
presa, a Medicando, “inte-
ressava estrategicamente 
à Global, do Maximiano, 
por causa das soluções 
tecnológicas, de inteligên-
cia artificial”. Mas ele evi-
tou falar mais a respeito 
em razão das investiga-
ções em andamento.

PF fecha cerco contra 
lobista ligado ao MDB
Luiz Vassallo
Agência Estado 



Declaração da China, Rússia, Reino Unido, EUA e França ressalta a responsabilidade de se criar atmosfera de segurança

Potências assinam uma nota 
conjunta contra guerra nuclear

Mundo
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China, Rússia, Reino Unido, 
Estados Unidos e França decla-
raram que uma expansão dos 
armamentos nucleares e uma 
guerra nuclear devem ser evi-
tadas, de acordo com uma nota 
conjunta emitida pelas cinco 
potências nucleares e publicada 
pelo Kremlin ontem.

A declaração diz que os 
cinco países - que são membros 
permanentes do Conselho de 
Segurança da Organização das 
Nações Unidas (ONU) - consi-
deram que sua responsabilidade 
primária é evitar a guerra en-
tre Estados nucleares e reduzir 
riscos estratégicos, enquanto 
buscam trabalhar com todos os 
países para criar uma atmosfera 
de segurança. 

“Afirmamos que uma guer-
ra nuclear não pode ser vencida 
e não deve nunca ser disputada”, 
afirma a versão do comunicado 
em inglês.  “Como o uso de armas 
nucleares teria consequências 
vastas, também afirmamos que 
as armas nucleares - enquanto 
elas continuarem existindo - de-
vem servir para propósitos de-
fensivos, para impedir agressões 
e para prevenir a guerra.” 

A França também publicou 
a nota, ressaltando que as cinco 
potências reiteraram suas de-
terminações pelo controle de 
armamentos nucleares e pelo 
desarmamento. Os governos vão 
continuar abordagens bilaterais 
e multilaterais no controle de ar-
mamentos nucleares, diz a nota. 

O comunicado do grupo 
chamado de P5 ocorre num 
momento em que as relações 
bilaterais entre Estados Uni-
dos e Rússia passam pela pior 
fase desde o fim da Guerra Fria, 
enquanto as relações entre Wa-
shington e Pequim também es-
tão em baixa por conta de uma 
série de discordâncias.

Foto: NIAID

A nova cepa é dominante em 
várias nações do mundo e está 
levando à explosão do número 

de casos de Covid-19

Governo 
da Índia 
investiga
a Apple
Agência Estado

O órgão antitruste da 
Índia pediu uma investi-
gação sobre como a Apple 
gerencia sua loja de apli-
cativos, a App Store, tor-
nando-se o último país a 
ter a gigante de tecnologia 
americana em sua mira. 

Em comunicado data-
do da última sexta-feira, a 
Comissão de Concorrência 
da Índia afirmou que sua vi-
são inicial é a de que a Apple 
vem violando algumas das 
leis antitruste do país.

No ano passado, o 
órgão recebeu queixa de 
uma organização não go-
vernamental (ONG) india-
na alegando que uma taxa 
de 30% que a Apple cobra 
de desenvolvedores que 
vendem conteúdo digital 
por meio de aplicativos 
prejudica a indústria de 
software doméstica e su-
foca a concorrência. 

A Apple rebateu a 
acusação, dizendo que seu 
foco é garantir o máximo 
de atratividade de seus 
aparelhos para o público 
consumidor, segundo o co-
municado.

Ômicron

“Propagação é incrivelmente rápida”
Agência Brasil/RTP

A variante Ômicron do 
SARS-CoV-2 pode já ser o vírus 
de mais rápida propagação de 
toda a história. A informação foi 
dada pelo médico infectologista 
norte-americano Roby Bhatta-
charyya do Hospital Geral de 
Massachusetts. A nova cepa é 
dominante em várias nações 
do mundo e está levando à ex-
plosão do número de casos de 
Covid-19.

“É uma propagação in-
crivelmente rápida”, alertou 
Bhattacharyya. O médico e pes-
quisador fez um cálculo entre a 
Ômicron e o sarampo, um dos 
vírus mais contagiosos. Ele con-
cluiu que, num cenário de au-
sência de vacinação, um caso de 
sarampo daria origem a mais 15 
casos em apenas 12 dias. Já um 
caso de Ômicron daria origem a 
216 casos no mesmo período. A 
estimativa significa que, em 35 
dias, a Ômicron poderia atingir 
280 mil pessoas, enquanto o sa-
rampo afetaria 2.700.

No entanto, num cenário 
em que a maioria da popula-
ção está vacinada ou já teve 
Covid-19, o especialista estima 
que um caso de Ômicron dê ori-
gem a apenas mais três casos, 
número semelhante ao do vírus 
original, ausente de mutações. 
Essa previsão continua, mesmo 
assim, preocupante, podendo 
ser comparada à transmissi-
bilidade do SARS-CoV-2 quan-
do apareceu inicialmente e 
começou a propagar-se, num 
momento em que não havia va-
cinas e poucas eram as medidas 
de contenção.

“Nas condições atuais”, 
com vacinação e restrições, 
“um modelo simples de cres-
cimento exponencial revelaria 
14 milhões de pessoas infecta-
das com Ômicron a partir de 
um único caso, em comparação 
com as 760 mil infectadas com 
sarampo numa população sem 
defesas específicas”, adiantou 
o médico.

Recorde
“É o vírus mais explosivo e 

de mais rápida difusão de toda 
a história”, alertou também o 
médico Anton Erkoreka, que 
investiga epidemias passadas.

Ele comparou o SARS-
CoV-2 à gripe russa de 1889: 
ambos os vírus levaram apenas 
três meses para se propagar em 
todo o planeta. Agora, “a varian-
te Ômicron bateu o recorde de 
propagação”, afirmou. Se, por 
um lado, a nova cepa consegue 
infectar até pessoas já vacina-
das, por outro essas vacinas im-
pedem, na maioria dos casos, 
a doença grave. O menor risco 
individual é a razão pela qual, 
neste momento, o número de 
contágios dispara, mas o núme-
ro de pessoas hospitalizadas se 
mantém estável. Em pessoas 
não vacinadas, a Ômicron é 
apenas cerca de 25% menos 
grave do que a variante Delta, 
a versão do vírus que até há 
pouco tempo era dominante, 
afirmou o infectologista Roby 
Bhattacharyya.

Milhares de voos são cancelados no mundo
Uma tempestade de inver-

no e os efeitos da pandemia 
provocavam mais problemas 
para o transporte aéreo, com 
viajantes tentando voltar de 
feriados com voos cancelados 
ou adiados nos primeiros dias 
do ano. Mais de 2.600 voos 
nos Estados Unidos e mais de 
4.100 pelo mundo não haviam 
decolado até meio-dia de 
ontem (hora local), segundo 
o serviço de monitoramento 
FlightAware. Outros 8.500 
estavam atrasados, entre eles 

3.100 nos EUA. Os passageiros 
podem ter mais esperança com 
a melhora da previsão meteo-
rológica. 

As companhias aéreas can-
celaram menos de 300 voos 
até agora previstos para hoje. 
Inicialmente, porém, tiveram 
de enfrentar até 25 centíme-
tros de neve no Distrito de 
Colúmbia, norte da Virgínia e 
no centro de Maryland. Além 
disso, havia problemas com 
equipes que não podiam ope-
rar por causa de casos de Co-

vid-19, em meio a nova onda 
de casos. No último domingo, 
a média móvel dos últimos sete 
dias superou 400 mil casos do 
vírus nos EUA, segundo a Uni-
versidade Johns Hopkins.

No fim de semana, cerca 
de 5.400 voos foram cancela-
dos nos EUA, ou quase 12% de 
todos aqueles programados, 
e mais de 9 mil pelo mundo, 
segundo o FlightAware. Muitos 
dos cancelamentos ocorreram 
um dia antes ou mesmo horas 
antes do horário previsto.

França amplia exigência de máscara
Agência Estado

Diante do aumento de 
casos de coronavírus, causa-
do pela variante Ômicron, o 
governo francês decidiu in-
tensificar medidas de com-
bate à pandemia, ampliar o 
uso de máscaras e colocar em 
votação um projeto de lei que 
pode restringir a circulação de 
não vacinados no país.

Legisladores franceses 
vão debater a implementa-
ção de um passe de vacina 
obrigatório para acesso a 
restaurantes, bares e outros 
locais públicos. O documen-
to também seria exigido em 
trens inter-regionais e em ôni-
bus e voos domésticos, sendo 
dispensável apenas para tra-
balhar e acessar serviços de 
saúde ou sociais. 

A mudança deve desen-
cadear protestos, já que, des-
de julho, milhares de france-
ses vão às ruas contra o passe 
de saúde, em manifestações 
que chegaram a mobilizar 
237 mil pessoas em um único 
dia. A França é um dos países 
com maior taxa de vacinação 
do mundo: 77% de sua popu-
lação já foi imunizada. Mais 
de 4 milhões de adultos, no 

entanto, ainda não toma-
ram a vacina.

Os não vacinados que 
contraírem o vírus serão 
"vigiados e punidos", disse 
o ministro da Saúde francês, 
Olivier Veran. Eles terão que 
se isolar por 10 dias se en-
trarem em 
contato com 
uma pessoa 
i n f e c t a d a , 
enquanto re-
sidentes ino-
culados não 
precisarão 
mais fazer 
quarentena.

O gover-
no francês 
vem anun-
ciando uma série de me-
didas de combate à quinta 
onda de coronavírus no país. 
No último sábado, reduziu a 
idade para uso obrigatório de 
máscaras de 11 para 6 anos, 
em uma tentativa de evitar o 
fechamento das escolas em ja-
neiro. As aulas recomeçaram 
ontem e as crianças terão que 
usar máscaras no transporte 
público, nos complexos des-
portivos e em locais de culto.

A obrigatoriedade da 
máscara se estende a espa-

ços ao ar livre em cidades 
como Paris e Lyon. A capital 
anunciou que a proteção fa-
cial se tornaria obrigatória 
mesmo em espaços abertos 
amanhã. Algumas exceções, 
como práticas esportivas, são 
permitidas.

Uma sé-
rie de novas 
re s t r i ç õ e s 
prevê a obri-
gatoriedade 
do trabalho 
em home of-
fice por pelo 
menos três 
dias da se-
mana a par-
tir do início 
de janeiro. As 

empresas que violarem essa 
regra podem ser multadas em 
até € 50.000 (R$ 316 mil).

A França registrou mais 
de 200 mil novas infecções 
por quatro dias consecutivos. 
No último sábado, tornou-se 
o sexto país do mundo a ul-
trapassar o total de 10 mi-
lhões de casos. O Ministério 
da Saúde francês destacou, 
ainda, que os primeiros da-
dos virológicos apontam para 
um período de incubação da 
variante Ômicron mais rápida 

do que as variantes anterio-
res, o que favorece uma redu-
ção da duração do isolamento.

Protestos
Uma tropa de choque 

dispersou milhares de pes-
soas que se reuniram na 
capital holandesa anteon-
tem para protestar contra 
as medidas de restrição a 
e vacinação da Covid-19. 
Os manifestantes violaram 
uma proibição de realizar 
reuniões públicas em razão 
da mais recente onda de in-
fecções por coronavírus.

A Holanda entrou em 
lockdown em 19 de dezem-
bro, com o governo ordenan-
do o fechamento de todas as 
lojas, exceto as essenciais, as-
sim como restaurantes, cabe-
leireiros, academias, museus 
e outros lugares públicos até 
pelo menos 14 de janeiro. As 
reuniões públicas de mais de 
duas pessoas são proibidas.

Como outros países eu-
ropeus, a Holanda impôs as 
medidas num esforço para 
evitar uma nova onda da va-
riante Ômicron do coronaví-
rus, que poderia sobrecarre-
gar um sistema de saúde já 
pressionado.

O governo francês 
vem anunciando 

uma série de medidas 
de combate à 

quinta onda de 
coronavírus no país



Mapeamento indica índice acima de 4%, superando os demais estados e a média nacional, que ficou em 1,4%

Uma projeção publica-
da ontem apontou a Paraíba 
como o estado do Brasil com 
maior projeção de cresci-
mento do Produto Interno 
Bruto (PIB) para 2022. Na 
publicação de um infográ-
fico feita pelo perfil Brasil 
em Mapas, com base em es-
tudos feitos MB Associados, 
4E Consultoria, Organiza-
ção para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE), Banco Central-Bo-
letim Focus, a Paraíba apare-
ce, ao lado do estado de Ser-
gipe, com uma previsão de 
crescimento do PIB acima 
de 4%, superando estados 
como São Paulo, e a própria 
média nacional, estimada 
em 1,4%.

A previsão de cresci-
mento acima dos demais 
estados consolida a série 
de políticas econômicas im-
plementadas pelo Governo 
Estadual nos últimos anos, 
apesar do abalo que todos 
os estados sentiram com a 
pandemia da Covid-19. Por 
meio do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Industrial 
da Paraíba (Fain), o Gover-
no do Estado beneficiou, de 
2019 a 2021, 174 empresas 
de 19 municípios paraiba-
nos. Em 2021, os incentivos 
fiscais concedidos estão 
gerando investimentos que 

PB tem a melhor projeção 
do PIB para 2022 no Brasil

Governador frisou que 
indicador é fruto do 

equilíbrio fiscal e o bom 
ambiente para os negócios.

Positivo
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1,56%
R$ 5,66

1,31%
R$ 6,39

1,27%
R$ 7,62

- 0,73%
104.054 pts

tacando, assim como o go-
vernador, como o ambiente 
propício aos negócios, aliado 
ao equilíbrio fiscal na condu-
ção da economia do estado, 
colocam a Paraíba em evi-
dência no balanço macroe-
conômico.

“A gestão fiscal conduzi-
da pelo Estado nos últimos 
anos, com liquidez, controle 
do endividamento e geração 

de poupança corrente, tem 
possibilitado a realização 
de novos investimentos com 
recursos próprios, a contra-
tação de operações de crédi-
to para melhorar a infraes-
trutura local, e a melhoria 
do ambiente de negócios. 
Todos estes aspectos con-
tribuem para o aumento da 
produção, desenvolvimento 
econômico e, consequente-

mente, estimulam o cresci-
mento do PIB”, explicou o 
secretário.

Ainda de acordo com o 
secretário Gilmar Martins, 
o mais importante é que 
este cenário se mantenha ao 
longo do tempo, para que o 
estado possa experimentar 
o que ele classificou como 
crescimento econômico sus-
tentável. 

superaram 2019 e 2020.
Por meio do seu perfil 

no Twitter, o governador 
João Azevêdo destacou que a 
projeção comprova a gestão 
responsável desempenhada 
nos últimos anos como for-
ma de atrair novas empresas 
para o estado.  “A gestão fis-
cal responsável, o equilíbrio 
nas contas e o ambiente de 
negócios que o estado apre-
senta transmite confiança 
e atrai investimentos. Para 
nós, o mais importante é 
que isso se reverta em mais 
oportunidades, emprego e 
renda para nossa população. 
Terminamos o ano de 2021 
celebrando conquistas e co-
meçamos 2022 com ótimas 
perspectivas”, publicou em 
seu perfil oficial.

O secretário de Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, 
Gilmar Martins, também 
avaliou positivamente a pro-
jeção divulgada ontem, des-

Empresas investem R$ 4,8 bi e geram mais de 4,1mil empregos
De acordo com a Companhia de Desen-

volvimento da Paraíba (Cinep), em 2021 foram 
beneficiadas 90 empresas, que investirão mais 
de R$ 2,4 bilhões e irão gerar 1.949 empregos 
diretos. No total, desde 2019 as empresas estão 
investindo no estado mais de R$ 4,8 bilhões, ge-
rando mais de 4.100 empregos, com previsão de 
faturamento total anual de mais de R$ 6 bilhões.

Outro aspecto que tem colocado o estado 
paraibano em evidência para investimentos é 
o ambiente propício à instalação de grande 
parques de energias renováveis. Em 2021, 
grandes empresas especializadas em energias 

renováveis, sobretudo de energia solar, insta-
laram usinas fotovoltaicas, especialmente na 
região do Sertão paraibano. Segundo previsão 
da Agência Nacional de Energia Elétrica, até o 
ano de 2026, a Paraíba deverá receber investi-
mentos na ordem de R$ 10 bilhões. Os recursos 
são provenientes de empresas privadas que vão 
revender a energia produzida no estado para 
o sistema em operação no país.

Rating A 
O Governo da Paraíba conquistou também 

a nota máxima na avaliação da sua capacidade 

de pagamento junto à Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) e passou a ter Rating A de 
acordo com a última avaliação, divulgada 
em junho de 2021, consolidando a eficiência 
de suas gestões fiscal e financeira diante das 
análises de governo e de mercado.

“Os números indicam que o Estado está 
no caminho correto, pois as análises sobre os 
resultados fiscais de 2021, apontam na direção 
da manutenção da Capag “A”, restando apenas 
a certificação por parte das Agências de Rating 
e da Secretaria do Tesouro Nacional”, reforçou 
o secretário Gilmar Martins.

Quase 60 mil con-
dutores aderiram ao be-
nefício do perdão dos 
débitos das motocicletas 
de até 162 cilindradas, 
conforme levantamento 
feito pelo Departamento 
Estadual de Trânsito da 
Paraíba (Detran-PB) e 
pela Secretaria de Esta-
do da Fazenda (Sefaz). O 
benefício foi assegurado 
pela Lei nº 12.030/2021, 
do Governo do Estado, e o 
prazo para adesão foi en-
cerrado na última quinta-
feira. 

De acordo com a lei, 
para o usuário ter direito 
à remissão dos cinco anos 
do IPVA e das taxas atra-
sadas de sua moto de até 
162 cilindradas precisou 
efetuar o emplacamen-
to do exercício de 2021 
completo (IPVA e taxas 
do Detran). Para facilitar 
a adesão, o Governo da 
Paraíba disponibilizou 
três formas de pagamen-
to. Assim, o proprietário 
optou pelo pagamento 
da cota única à vista, com 
desconto de 10% e com 
prazo-limite até outubro 
passado. 

A segunda opção foi o 
parcelamento em até três 
vezes sem desconto. Nes-
se caso, a primeira parce-
la foi paga até outubro, a 
segunda até novembro e a 
terceira até a última quar-
ta-feira. A terceira opção 
foi o pagamento total até 
a quinta-feira). O per-
dão incluiu os débitos do 
IPVA, de responsabilida-
de da Sefaz-PB, e as taxas 
de bombeiro, de licencia-
mento, de depósito (moto 
apreendida em prédio 
público do Estado), que 
são de competência do 
Detran-PB.

Quase 60 mil 
motociclistas 
têm débitos 
perdoados

Levantamento sobre o PIB dos estados foi feito com base em dados de organismos com a OCDE e o consultorias econômicas

Imagem: Secom-PB

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Despesas de começo de ano apertam o orçamento 

Afora as contas mensais 
de água e energia, aos poucos, 
a população tem incrementa-
do sua rotina com outros en-
cargos, como o pagamento de 
um pacote de banda larga para 
acesso à internet, por exemplo. 
No entanto, a chegada de um 
novo ano traz consigo preocu-
pações que vão além das res-
ponsabilidades cotidianas do 
cidadão e o Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) é 
apenas uma delas. 

Após os gastos com as 
compras natalinas e os prepa-
rativos para as festas de fim 
de ano, o valor de algumas 
despesas anuais passa a ser a 

principal apreensão do parai-
bano. Além do IPTU, da Taxa de 
Coleta de Resíduos (TCR) e dos 
tradicionais reajustes de pre-
ços que ocorrem no começo do 
ano, a volta às aulas é um dos 
fatores que já têm tirado o sos-
sego do gerente administrativo 
Igo Arruda.

Para Igo, embora sejam 
esquecidos por grande parte 
da população, estes gastos são 
ordinários e, como tal, já esta-
vam em sua mente quando o 
13° salário caiu na conta, mês 
passado. Na opinião do geren-
te administrativo, estas são 
despesas “extras” fixas, já que, 
sua ocorrência é anual. Por isso 
Igo tem uma estratégia traçada 
para não deixar estes encargos 
atrapalharem seu financeiro 

cuidadosamente planejado. 
“Geralmente reservo metade 
do meu 13° para ajudar nessas 
despesas e o resto complemen-
to com minhas receitas men-
sais”, explica.

Diante da necessidade de 
realizar, também, a matrícula 
da filha na escola e comprar 
seus materiais para o ano leti-
vo de 2022, Igo tem outra carta 
na manga: parcelar as compras 
e aplicar o valor total, garan-
tindo assim que o dinheiro das 
parcelas não falte em nenhum 
mês. Desta forma, se os itens 
do material didático custarem 
R$ 2 mil, o gerente administra-
tivo aplica este valor por cinco 
meses, por exemplo, e parcela 
a compra em cinco vezes no 
cartão de crédito. “Isso faz com 

que eu tenha a certeza de ter 
sempre a receita para o paga-
mento da parcela e o dinheiro 
aplicado sempre me renderá 
um pouco a mais”, afirma Igo 
ao enfatizar que faz o possível 
para driblar estes encargos 
com responsabilidade e segu-
rança.

Reajustados
Com o início deste mês, 

dois tributos anuais tiveram 
alta: o IPTU e o TCR. Os aumen-
tos foram divulgados há duas 
semanas e ambos tiveram o 
mesmo incremento, referente a 
10,74%. Após promulgar a alta, 
a Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) informou que, 
ao pagar antecipadamente, o 
cidadão que optar pela taxa 

única terá desconto de 15% na 
cobrança do imposto. Para isto, 
é necessário que o pessoense 
realize o pagamento até o dia 8 
de março deste ano. 

São considerados contri-
buintes do tributo todos aque-
les que estiverem registrados 
como proprietários de um ou 
mais imóveis e, se não houver 
a possibilidade de quitar o im-
posto à vista, é possível que o 
pagante opte pelo parcelamen-
to e evite o atraso no pagamen-
to da conta. Em caso de retardo 
na quitação do débito, é possí-
vel que a população parcele as 
dívidas de exercícios anterio-
res na internet. É importante 
que o contribuinte esteja aten-
to, já que os valores em atraso 
dão direito à PMJP de leiloar o 

imóvel para ter acesso ao débi-
to não pago. 

Planos de saúde
Além da preocupação 

com os gastos ordinários de 
janeiro, este ano, o paraibano 
tem mais um motivo para es-
tar atento às demandas finan-
ceiras deste período. Isto por-
que, com a queda nos casos de 
Covid-19, a redução no valor 
dos planos de saúde se encerra 
e os contratos serão, gradativa-
mente, reajustados. Segundo a 
Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), no entanto, é 
possível que o contratante dos 
serviços de saúde mantenha a 
calma até abril, quando se en-
cerra o período de desconto de 
8,19% no preço dos planos.

Carol Cassoli 
Especial para A União



Contribuinte prestes a se aposentar precisa ficar atento às alterações na lei que entraram em vigor este ano

Quem está prestes a se aposen-
tar precisa estar atento. A reforma da 
Previdência estabeleceu regras auto-
máticas de transição, que mudam a 
concessão de benefícios a cada ano.

A pontuação para a aposenta-
doria por tempo de contribuição e 
por idade sofreu alterações. Confira 
abaixo as mudanças que começam a 
vigorar neste ano.

Aposentadoria por idade
A regra de transição estabelece 

o acréscimo de seis meses a cada ano 
para as mulheres, até chegar a 62 
anos em 2023. Na promulgação da 
reforma da Previdência, em novem-
bro de 2019, a idade mínima estava 
em 60 anos, passando para 60 anos e 
meio em janeiro de 2020. Em janeiro 
de 2021, a idade mínima para apo-
sentadoria das mulheres aumentou 
para 61 anos. Agora, está em 61 anos 
e meio em 2022.

Para homens, a idade mínima 
está fixada em 65 anos desde 2019. 
Para ambos os sexos, o tempo míni-
mo de contribuição exigido está em 
15 anos.

Tempo de contribuição
A reforma da Previdência esta-

beleceu quatro regras de transição, 
das quais duas previram modifica-
ções na virada de 2021 para 2022. 
Na primeira regra, que estabelece 
um cronograma de transição para a 
regra 86/96, a pontuação composta 
pela soma da idade e dos anos de 

contribuição subiu em janeiro: para 
89 pontos (mulheres) e 99 pontos 
(homens).

Na segunda regra, que prevê 
idade mínima mais baixa para quem 
tem longo tempo de contribuição, a 
idade mínima para requerer o be-
nefício passou para 57 anos e meio 
(mulheres) e 62 anos e meio (ho-
mens). A reforma da Previdência 
acrescenta seis meses às idades mí-
nimas a cada ano até atingirem 62 
anos (mulheres) e 65 anos (homens) 
em 2031. Nos dois casos, o tempo 
mínimo de contribuição exigido é 
30 anos para as mulheres e 35 anos 
para homens.

Pensão por morte
Depois de mudar em 2021, o 

tempo de recebimento do benefício 
ficará inalterado em 2022. Segundo a 
Lei 13.135, de 2015, a cada três anos, 
um ano é acrescido nas faixas etárias 
estabelecidas por portaria do gover-
no federal editada em 2015. Como a 
última alteração ocorreu em 2021, as 
idades mínimas dos pensionistas só 
voltarão a aumentar em 2024.

Atualmente, o pensionista com 
menos de 22 anos de idade receberá 
a pensão por até três anos. O inter-
valo sobe para seis anos para pen-
sionistas de 22 a 27 anos, 10 anos 
para pensionistas de 28 a 30 anos, 
15 anos para pensionistas de 31 a 41 
anos e 20 anos para pensionistas de 
42 a 44 anos. Somente a partir de 45 
anos, a pensão passa a ser vitalícia.

A medida vale para os novos 
pensionistas. Beneficiários antigos 
estão com direito adquirido.

Wellton Máximo
Agência Brasil

Previdência: o que muda nas 
regras para a aposentadoria

Calendário 2022

Prova de vida do INSS volta a 
ser obrigatória após suspensão

Os aposentados e pensio-
nistas do Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS) precisam 
ficar atentos em 2022. A prova 
de vida voltou a ser obrigatória, 
após três meses de suspensão. 
O procedimento é necessário 
para manter o pagamento do 
benefício.

Entre março de 2020 e maio 
de 2021, a prova de vida foi sus-
pensa por causa da pandemia 
de Covid-19. O procedimento foi 
retomado em junho do ano pas-
sado, mas suspenso novamente 
em outubro, após o Congresso 
derrubar o veto do presidente 
Jair Bolsonaro a uma lei que re-
tirava a obrigatoriedade da pro-
va de vida em 2021.

Segundo o INSS, cerca de 
3,3 milhões de segurados preci-
sam fazer, entre janeiro e abril, a 
prova de vida referente a 2021. 
Os pagamentos das aposentado-
rias e das pensões começarão a 
ser suspensos em fevereiro.

Calendário
Uma portaria publicada no 

último dia 28, no Diário Oficial 
da União, estendeu os prazos 

para realização da prova de 
vida, além de trazer o calen-
dário que define as datas para 
os beneficiários que não reali-
zaram o procedimento desde o 
ano de 2020.

A prova de vida do INSS 
deve ser feita no banco respon-
sável pelo pagamento do bene-
fício. O procedimento pode ser 
feito nos caixas eletrônicos com 
uso da biometria ou presencial-
mente, nas agências bancárias. 
Algumas instituições financei-
ras oferecem o serviço no inter-
net banking ou no aplicativo.

Os segurados com biome-
tria facial cadastrada no Depar-
tamento Nacional de Trânsito 
(Denatran) ou no Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) podem 
fazer a prova de vida de forma 
eletrônica, no aplicativo Meu 
INSS. Idosos a partir de 80 anos 
ou pessoas com dificuldade de 
locomoção podem pedir visi-
ta em domicílio. Nesse caso, é 
necessário agendar um horá-
rio pelo telefone 135 ou do app 
Meu INSS.

Etapas
A não realização do cadas-

tramento não implica o cance-

lamento imediato do benefício. 
Antes disso há duas etapas: 
bloqueio e suspensão do paga-
mento. Quem tiver o benefício 
suspenso em fevereiro entrará 
na etapa de suspensão três me-
ses mais tarde. Se ainda assim 
não atualizar os dados nessa 
segunda etapa, o benefício será 
cancelado.

Reativação
Segurados com os benefí-

cios bloqueados e suspensos 
podem reativá-los diretamente 
no banco. No caso de cancela-
mento, o segurado terá que li-
gar para a central 135 e agen-
dar o serviço de reativação de 
benefício. Esse procedimento 
também pode ser feito pelo 
aplicativo Meu INSS. Após aces-
sar o Meu INSS com o número 
do CPF e a senha cadastrada, 
busque por Reativar Benefício, 
na lupa.

Os servidores públicos ina-
tivos (aposentados e pensio-
nistas) e anistiados políticos 
seguiram um cronograma dife-
rente de recadastramento. Para 
essas categorias, o prazo para 
fazer a prova de vida de 2021 
acabou em 31 de dezembro.

Wellton Máximo
Agência Brasil

Foto: Freepik
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O Instituto Nacional do Seguro Social suspendeu a prova de vida entre março de 2020 e maio de 2021por causa da pandemia da Covid-19

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) prorro-
gou para 21 de janeiro a inscrição 
para quem pretende trabalhar no 
Censo Demográfico 2022, cujo 
prazo venceu em 29 de dezembro, 
depois do número de inscritos ter 
ficado abaixo do esperado.

Segundo o coordenador de 
recursos Humanos do IBGE, Bru-
no Malheiros, a expectativa era a 
inscrição de pelo menos 800 mil 
candidatos, mas ficou em torno dos 
650 mil, o que ele atribui ao curto 
período de 14 dias concedido pelo 
IBGE para inscrição e pelo fato de 
muitas pessoas estarem em vagas 
temporárias de Natal, além de es-
tudantes só terem entrado de férias 
no início deste ano.

“A gente abriu o processo sele-
tivo num período muito difícil para 
as pessoas se inscreverem, Natal, 

Réveillon. Já achava que ia ser ne-
cessário prorrogar, e é bastante 
comum na nossa história. Agora 
podemos até ultrapassar 1 milhão 
de inscritos”, disse durante coletiva 
à imprensa.

Ele não soube dizer quando 
será iniciado o recenseamento, 
antes previsto para junho, depois 
julho ou agosto deste ano, mas afir-
mou que essa informação será di-
vulgada nos próximos dias.

Realizado a cada dez anos, o 
Censo visita todos os cerca de 71 
milhões de lares brasileiros e serve 
de parâmetro para a definição de 
políticas de governo. A operação de-
veria ter ocorrido em 2020, mas foi 
adiada em decorrência da pande-
mia. Em 2021, o Orçamento federal 
não trouxe os recursos necessários 
para a condução do levantamento, 
que acabou adiado novamente. Foi 
preciso uma determinação do Su-
premo Tribunal Federal para que a 
pesquisa ocorresse em 2022.

O Relatório de Mercado Fo-
cus divulgado ontem mostrou 
nova deterioração no cenário 
de crescimento econômico do 
Brasil. A redução na previsão 
mediana para a alta do Produ-
to Interno Bruto (PIB) de 2021 
foi de 4,51% para 4,50% - a 12ª 
semana de recuo na estimativa. 
Há quatro semanas, estava em 
4,71%. Para 2022, a projeção 
de expansão do PIB recuou pela 
segunda semana seguida, de 
0,42% para 0,36%. Há um mês, 
estava em 0,51%.

Considerando apenas as 21 

respostas nos últimos cinco dias 
úteis, a estimativa para o PIB no 
fim de 2021 passou de 4,50% 
para 4,46%. Para 2022, foram 
feitas 20 atualizações nos últi-
mos cinco dias, com a estimativa 
passando de 0,47% para 0,28%.

Para 2023, a projeção de 
crescimento continuou em 
1,80%, de 1,95% há um mês. Da 
mesma forma, para 2024, a es-
timativa seguiu em 2,00%, ante 
2,10% de quatro semanas atrás.

O Banco Central deixou de 
publicar, no documento do Fo-
cus, as projeções para a produ-
ção industrial, devido à pouca 
quantidade de respostas para 
esse indicador.

Inscrições para o concurso 
do IBGE seguem até dia 21

Projeção para o PIB cai  
de 0,42% para 0,36%

Denise Luna
Agência Estado

Thaís Barcellos
Agência Estado



Quem tinha processo ativo até 31 de dezembro de 2020, agora terá até 31 de dezembro de 2022 para concluí-lo 

O Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) restabe-
leceu o prazo máximo de 12 
meses para conclusão do pro-
cesso para tirar a Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH), 
contado a partir de 1º de ja-
neiro de 2022. A decisão é da 
semana passada e foi publica-
da no Diário Oficial da União 
como Deliberação Contran nº 
248/21.

O prazo para tirar a CNH 
estava suspenso por tempo 
indeterminado, como medida 
para diminuir os impactos da 
pandemia da Covid-19 no Bra-
sil. Pela decisão do Contran, 
quem tinha processo ativo até 
31 de dezembro de 2020, ago-
ra terá até 31 de dezembro de 
2022 para conclui-lo.

Atualmente, o processo 
para requerer a carteira de 
habilitação inclui exames de 

aptidão física e psicológica e 
aulas teóricas com duração 
de 45 horas/aula, seguidas de 
uma prova. Na etapa seguinte, 
é preciso fazer um curso práti-
co de direção com, no mínimo, 
20 horas/aula tanto para a ca-
tegoria A (motocicleta) quanto 
para categoria B (automóvel). 
Após todas essas etapas, o can-
didato faz a prova prática.

Autoescolas
O Contran também pror-

rogou, por um ano, contado 
desde 3 de novembro de 2021, 
os prazos para uso dos veículos 
de aprendizagem em centros 
de formação de condutores.

Pelas regras, os veículos 
utilizados por autoescolas de-
vem ter tempo máximo de uso. 
Na categoria A, por exemplo, o 
prazo é de cinco anos, excluí-
do o ano de fabricação. Para 
a categoria B, o prazo é de até 
oito anos, sem contar o ano de 
fabricação.

Pedro Rafael Vilela
Agência Brasil

Contran restabelece o prazo 
de 12 meses para tirar a CNH

Diversidade
Edição: Marcos Pereira          Editoração: Bhrunno Maradona

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 4 de janeiro de 2022     |     A UNIÃO       19

O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) será 
reaplicado nos dias 9 e 16 
deste mês para os candi-
datos que fizeram a solici-
tação ao Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), órgão respon-
sável pela prova. Os casos 
nos quais a reaplicação é 
permitida são específicos 
e não valem para todos os 
candidatos.

Entre as situações, a 
modalidade é destinada aos 
candidatos que não fizeram 
as provas em novembro de 
2021 por estarem com sin-
tomas de doenças contagio-
sas, como a Covid-19, que 

tiveram problemas logís-
ticos ou de infraestrutura, 
além de outras ocorrências 
que impossibilitaram a rea-
lização do exame na data 
que foi destinada a todos 
os candidatos.

Para saber se o pedi-
do de reaplicação foi acei-
to pelo Inep, o candidato 
deve acessar a página do 
Participante e conferir se 
o cartão de confirmação 
está disponível. Basta en-
trar com o login único da 
plataforma gov.br.

Em 9 e 16 de janeiro, 
o exame também será apli-
cado para presos, menores 
que cumprem medida so-
cioeducativa e candidatos 
isentos que faltaram ao 
Enem 2020.

Enem será reaplicado 
nos próximos dias 9 e 16
Agência Brasil

Anvisa acompanha a situação de 
cinco cruzeiros em águas brasileiras

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
está acompanhando a situa-
ção de cinco cruzeiros que 
estão operando no Brasil. Na 
última sexta-feira, a agência 
recomendou ao Ministério da 
Saúde a suspensão provisó-
ria da temporada de cruzei-
ros na costa brasileira, após 
ter identificado aumento de 
infecções por Covid-19 em 
algumas embarcações.

Os navios MSC Splen-
dida, atracado no Porto de 
Santos (SP), e o Costa Dia-
dema, atracado em Salvador, 
interromperam as atividades 
no dia 31, devido a surtos de 
Covid-19 a bordo. 

Segundo a Anvisa, dados 
mostram que a variante Ômi-
cron tem o potencial de se es-
palhar mais rapidamente do 
que outras variantes e que a 

proteção imunológica de va-
cinas e de casos anteriores 
de Covid-19 pode não ser tão 
efetiva.

MSC Splendida
Em nota divulgada no 

último domingo, a Anvisa in-
formou que, no caso do MSC 
Splendida, a empresa respon-
sável foi notificada no dia 1º 
de janeiro sobre o impedi-
mento de embarque previsto 
para aquele dia. Pediu tam-
bém que os viajantes fossem 
notificados sobre a impossi-
bilidade de embarque. 

Segundo a agência, a 
operação na embarcação está 
interrompida “para investiga-
ção epidemiológica”, não ha-
vendo, portanto, passageiros 
a bordo. “O cenário epide-
miológico foi alterado para 
nível 4 no domingo, o que 
implica em quarentena para 
a embarcação”, complemen-
tou a Anvisa.

Costa Diadema
A operação da embarca-

ção Costa Diadema foi inter-
rompida no dia 30 de dezem-
bro. A Anvisa determinou 
que o navio seguisse para 
seu destino final, Santos (SP), 
para desembarque.

No porto de Salvador 
(BA), “somente passageiros 
com teste positivo ou resi-
dentes locais puderam de-
sembarcar”, informou a Anvi-
sa. Os desembarques seguem 
os protocolos previstos. O 
navio também está no nível 4 
do cenário epidemiológico, o 
que impede sua operação.

MSC Preziosa
Atracado desde a manhã 

do último domingo no Porto 
do Rio de Janeiro, o MSC Pre-
ziosa iniciou o desembarque 
de passageiros após avaliação 
das autoridades de saúde. A 
embarcação está no nível 3 do 
cenário epidemiológico. De 

acordo com a avaliação, novos 
embarques foram autorizados 
no domingo, mas uma even-
tual “mudança do cenário epi-
demiológico” pode impedir 
novos embarques e levar ao 
encerramento do cruzeiro.

Fascinosa e Seaside
Os navios Costa Fascino-

sa e MSC Seaside estão ope-
rando. A duas embarcações 
estão no nível 3 do cenário 
epidemiológico. Caso a si-
tuação mude, as autoridades 
poderão impedir novos em-
barques e proceder ao encer-
ramento do cruzeiro.

Em nota, a Anvisa in-
formou que continua super-
visionando as embarcações 
que operam na costa brasilei-
ra e já intensificou as ações de 
investigação epidemiológica 
e sanitária para controlar a 
transmissão do Sars-Cov-2 a 
bordo das embarcações e a 
disseminação da doença.

Pedro Peduzzi
Agência Brasil

As chuvas que atingem 
o Tocantins há semanas 
continuam causando estra-
gos em várias cidades do es-
tado, mantendo a população 
e as autoridades públicas 
em alerta. O volume de água 
fez com que o nível de rios 
subisse, provocando alaga-
mentos e obrigando famílias 
a deixarem suas casas.

Segundo o Corpo de 
Bombeiros, em todo o es-
tado, havia, até ontem, 340 
pessoas desabrigadas, ou 
seja, que tiveram que ser 
acomodadas em abrigos 
comunitários, pois não ti-
nham para onde ir. Além 
disso, 114 pessoas desalo-
jadas foram para as resi-
dências de parentes, ami-
gos ou vizinhos. Das 139 
cidades do estado, 35 foram 
severamente afetadas e es-
tão sendo monitoradas por 

servidores dos órgãos esta-
duais que integram a força-
tarefa criada no último dia 
29 para definir “estratégias 
de enfrentamento aos im-
pactos sociais e econômicos 
ocasionados pelas chuvas 
torrenciais, bem como pe-
las cheias fluviais em áreas 
rurais e urbanas de municí-
pios tocantinenses”.

Uma das cidades mais 
afetadas pelas enchentes 
é São Miguel do Tocantins, 
na divisa com o Maranhão, 
cerca de 600 quilômetros 
ao norte da capital, Pal-
mas. No município, o nível 
do Rio Tocantins já subiu 
bem além do habitual e ao 
menos 55 famílias tiveram 
que deixar suas casas até 
anteontem a noite. “Esta-
mos auxiliando as famílias 
desde antes do Natal, dan-
do o suporte e colocando à 
disposição equipes da pre-
feitura”, explicou o prefeito 
Alberto Moreira, em nota.

Chuvas: Tocantins já 
tem 340 desabrigados

Em todo o país

Portaria que regulamenta classificação
indicativa para programas está em vigor

Entrou em vigor, ontem, 
a portaria publicada em no-
vembro, pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, 
regulamentando o processo 
classificatório para progra-
mas exibidos em espetáculos 
públicos, TV, rádio, cinema, 
jogos eletrônicos, aplicati-
vos, jogos de interpretação e 
estratégia (RPG, da sigla em 
inglês role-playing game) e 
serviços de streaming.

A portaria prevê, entre 
suas determinações, a inclu-
são de símbolos de autoclas-
sificação; análise prévia para 
filmes; e informações sobre 
a classificação em trailers e 
teasers, em seis faixas etárias: 
livre, 10, 12, 14, 16 e 18 anos.

De acordo com o minis-
tério, a classificação indicati-
va é uma “iniciativa pedagógi-
ca e informativa para garantir 
às famílias o conhecimento 
antecipado para decidirem 

sobre os conteúdos adequa-
dos ao consumo de crianças e 
adolescentes sob sua respon-
sabilidade”.

Com a entrada em vi-
gor da portaria, as empre-
sas devem informar se os 
conteúdos exibidos foram 
classificados previamente 
por quem o produziu ou se 
passou pela análise e classi-
ficação etária, que fica a car-
go do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública.

Obras cuja veiculação foi 
iniciada com base na auto-
classificação terão até cinco 
dias para substituir a classi-
ficação indicativa provisória 
pela atribuída pelo ministé-
rio. Para tanto, a publicação 
da análise definitiva precisa 
ser publicada no Diário Ofi-
cial da União.

Segundo o Ministério da 
Justiça, longas, médias e os 
curtas-metragem de exibição 
única, produzidos para veicu-
lação em TV aberta, deverão 
ser submetidos à análise pré-

via da pasta. Até então esse 
monitoramento era feito pos-
teriormente à classificação 
feita pela própria emissora, 
sendo “mantida ou alterada” 
com base no Guia Prático de 
Classificação Indicativa.

As análises feitas com 
base nos critérios descritos 
nesse guia são feitas levando 
em consideração a incidência 
dos seguintes temas: violên-
cia, sexo e nudez e drogas. É 
a partir dessas incidências, 
consideradas potencialmente 
prejudiciais ao desenvolvi-
mento da criança e do adoles-
cente, que são determinadas 
as faixas etárias ideais para 
cada produção.

“Jogos e aplicativos co-
mercializados ou distribuí-
dos gratuitamente devem 
utilizar os símbolos defi-
nitivos de indicação etária 
determinados pelo sistema 
IARC [plataforma que faz 
a classificação desses pro-
dutos]. As competições e 
eventos realizados entre 

usuários de jogos eletrôni-
cos, transmitidos, televisio-
nados ou abertos ao público 
devem apresentar a classifi-
cação indicativa completa e 
equivalente ao jogo ou apli-
cativo exibidos”, informou, 
em nota, o ministério.

Ainda de acordo com a 
pasta, qualquer pessoa física 
ou jurídica poderá verificar 
o cumprimento das normas 
de classificação indicativa e 
encaminhar ao Ministério da 
Justiça, aos Conselhos Tutela-
res, ao Ministério Público, ao 
Poder Judiciário ou ao Con-
selho Nacional de Direitos 
da Criança e do Adolescente, 
questionamento de eventual 
descumprimento da norma.

Caso a denúncia se con-
firme, o Departamento de 
Promoção de Políticas de Jus-
tiça vai instaurar um proce-
dimento administrativo para 
a apuração do fato, e os res-
ponsáveis “serão notificados 
e deverão apresentar a defesa 
em até cinco dias”.

Pedro Peduzzi
Agência Brasil

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Longas, médias e os curtas-metragem 
de exibição única, produzidos para 
veiculação em TV aberta, deverão 
ser submetidos à análise prévia 
do Ministério da Justiça

Alex Rodrigues
Agência Brasil



Salão do Artesanato começa 
dia 12 de forma presencial
Com o tema “Toda Arte que vem do Mar”, evento acontecerá na Praia do Cabo Branco, na capital, até 2 de fevereiro

O governador João Aze-
vêdo anunciou ontem, du-
rante o programa semanal 
‘Conversa com o governador’, 
transmitido em cadeia esta-
dual pela Rádio Tabajara, a 
realização do 33º Salão do Ar-
tesanato Paraibano de forma 
presencial na Praia do Cabo 
Branco, em João Pessoa. Esta 
edição terá como tema ‘Toda 
Arte que vem do Mar’ e acon-
tecerá de 12 de janeiro a 2 de 
fevereiro das 16h às 22h.

Mais de 400 expositores 
de todas as regiões do estado 
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participarão da feira, que re-
presenta uma oportunidade 
de comercialização e divul-
gação de produtos e geração 
de novos negócios. A entra-
da será gratuita mediante a 
apresentação da carteira de 
vacinação contra a Covid-19, 
sendo facultativa a doação de 
um quilo de alimento não pe-
recível.

“O artesanato é visto 
pelo nosso governo como um 
segmento importante da eco-
nomia porque gera emprego 
e renda e dignidade para as 

pessoas. No Salão, serão dis-
ponibilizados produtos das 
mais diversas tipologias e 
representa mais uma ação 
de fundamental relevância 
porque os artesãos terão a 
oportunidade de expor suas 
produções. Tenho certeza de 
que será um sucesso, como 
os Salões que organizamos 
antes da pandemia em João 
Pessoa e Campina grande, 
além do virtual, beneficiando 
todas as pessoas que vivem 
da arte”, frisou o governador.

Este ano, o Salão ho-

menageia artesãs, em sua 
maioria das cidades de João 
Pessoa, Cabedelo e Pitimbu, 
reconhecidas por um trabalho 
que transforma escamas, con-
chas, mariscos e outros ele-
mentos em arte, preservando 
a cultura e raízes paraibanas. 
No local serão montadas uma 
galeria em homenagem a 11 
artesãos e uma réplica do 
Centro de Referência da Ren-
da Renascença (Crença), cujo 
prédio está localizado em 
Monteiro, no Cariri do estado.

O evento é uma realização 

do governo da Paraíba e do 
Sebrae-PB em parceria com o 
Empreender-PB; Empresa Pa-
raibana de Comunicação (EPC); 
Companhia de Água e Esgotos 
da Paraíba  (Cagepa); Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
da Paraíba (Detran-PB); Junta 
Comercial do Estado da Paraí-
ba (Jucep); Procon-PB; Fun-
dação Espaço Cultural José 
Lins do Rego (Funesc); Fede-
ração das Indústrias do Esta-
do da Paraíba (Fiep); Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa; e 
Arquidiocese da Paraíba.

A entrada será 
gratuita mediante a 

apresentação da 
carteira de vacinação 

contra a Covid-19, 
sendo facultativa 

a doação de um quilo 
de alimento não 

perecível 

Flores artesanais produzidas a partir de conchas do mar: peças são confeccionadas por artesãos que transformam escamas, conchas, mariscos e outros elementos em arte, preservando a cultura e as raízes paraibanas

No fim de ano

Hospital de Trauma de JP 
realiza 357 atendimentos 

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Se-
nador Humberto Lucena, 
em João Pessoa, realizou 
durante o feriado de fim 
de ano 357 atendimentos, 
sendo que 143 foram con-
siderados casos graves ou 
gravíssimos. Quando com-
parado ao ano anterior, o 
número foi menor. No ano 
passado, foram atendidas 
445 pessoas. O balanço 
tem como base as entradas 
realizadas a partir das zero 
hora da sexta-feira até as 
23h59 deste domingo.

Durante o feriado, as 
ocorrências envolvendo 
quedas lideraram as en-
tradas da emergência, com 
106 casos, seguido por 46 
acidentes de moto. Outros 
casos registrados na uni-
dade de saúde foram corpo 
estranho (34), trauma (13), 
queimadura (12), agres-
são física (10), acidente de 
automóvel (nove), arma de 
fogo (cinco), acidente de 
bicicleta (três), arma bran-
ca (três) e atropelamentos 
(dois). Os casos clínicos em 
destaque foram Acidente 
Vascular Cerebral (22) e 

Acidente Vascular (quatro).
O bairro de Valentina 

lidera os atendimentos com 
(24) entradas, seguido por 
Pedro gondim (19), Man-
gabeira (11), Bessa (oito) e 
Mandacaru (sete). Já em re-
lação aos municípios Santa 
Rita lidera com 28, depois 
vêm Bayeux (23), Conde 
(10)  Cabedelo (nove) e Ma-
manguape (seis).

Em Patos
O primeiro plantão do 

ano na Emergência e Urgên-
cia do Complexo Hospitalar 
Regional Deputado Janduhy 
Carneiro (CHRDJC), de Pa-
tos, registrou o atendimen-
to de 188 pacientes e a rea-
lização de nove cirurgias de 
emergência. Esse número 
revelou uma queda de 20% 
nos sinistros de trânsito, em 
relação aos dados do último 
final de semana de 2021. 
Das 188 pessoas atendidas, 
28 foram por causa de sinis-
tros de trânsito, sendo 26 
vítimas de acidentes com 
motos e duas por atropela-
mento. Os atendimentos de 
urgência e emergência tive-
ram um aumento de 1%. 

O plantão de maior 
movimento foi o do primei-
ro dia do ano, com o aten-
dimento de 91 pacientes, 
seguido do domingo, com 
mais 79 pessoas. Das 18h 
até a meia-noite da sexta-
feira, outras 18 pessoas de-
ram entrada na Urgência e 
Emergência da unidade. 

 O relatório de gestão do 
hospital, que integra a rede 
estadual de saúde, apontou 
ainda que na emergência 
e urgência, além dos casos 
envolvendo os acidentados 
de trânsito, os demais mo-
tivos dos atendimentos da 
unidade neste final de sema-
na foram de pacientes com 
queda da própria altura, dor 
abdominal, dor no peito, dor 
de cabeça, sintomas de sín-
drome gripal, hipertensão, 
entre outros motivos.

Além de acidentados 
da cidade de Patos, o hos-
pital atendeu pacientes de 
Cacimba de Areia, Desterro, 
Condado, Igaracy, Manaíra, 
Paulista, Piancó, Santa Lu-
zia, Quixaba, Santa Teresi-
nha, São Bento, São José de 
Espinharas, Tavares, Teixei-
ra e Vista Serrana.

Começou ontem (3) e 
vai até o dia 8 de janeiro o 
período de defeso do caran-
guejo-uçá, popularmente co-
nhecido como andada, com a 
proibição da pesca de espé-
cie em 11 estados. Durante o 
defeso, macho e fêmea saem 
de suas tocas e andam pelo 
manguezal para o acasala-
mento e para a liberação dos 
ovos, garantindo a continui-
dade da espécie.

A proibição vale para 
os estados do Amapá, Pará, 
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 
grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Ser-
gipe e Bahia. Nesse período, 
além da captura, também 
fica proibido o transporte, 
o beneficiamento, a indus-
trialização e a comercializa-
ção da espécie.

O crustáceo é encontra-
do ao longo de toda a costa 
brasileira e tem papel im-
portante para o ecossistema 
do manguezal, transforman-
do as folhas em material que 
fornece nutrientes para ou-
tros organismos da cadeia 
alimentar.

A punição para quem 

não cumprir a lei é de mul-
ta que pode chegar a R$ 
100 mil, mais R$ 20,00 por 
quilo de caranguejo-uçá 
apreendido.

De acordo com Minis-
tério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, as 
pessoas físicas e empre-
sas que atuam na captura, 

transporte, beneficiamento, 
industrialização e comer-
cialização do crustáceo nos 
estados citados deverão de-
clarar até um dia útil antes 
de cada período de defeso 
a relação detalhada dos es-
toques de animais vivos, 
congelados, pré-cozidos, co-

zidos, inteiros ou em partes.
As informações devem 

ser encaminhadas para as su-
perintendências federais de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento. Quando se tratar 
de Unidade de Conservação 
Federal, a declaração deverá 
ser entregue no Instituto Chi-
co Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio).

Defeso
O defeso do carangue-

jo-uçá (Ucides cordatus), 
ocorre em períodos de luas 
nova e cheia, caracteriza-
dos por marés de grande 
amplitude. Se não houver o 
defeso as espécies ficam vul-
neráveis à pesca predatória, 
reduzindo o número de indi-
víduos e comprometendo a 
perpetuação da espécie.

Neste ano, o período 
de defeso do caranguejo-u-
çá ocorrerá em quatro da-
tas diferentes nas fases da 
lua nova e lua cheia. O pró-
ximo defeso ocorrerá de 2 a 
7 de fevereiro, quando no-
vamente haverá lua nova. O 
terceiro período será de 3 a 
8 de março, com mais uma 
lua nova e o último defeso 
será de 19 a 24 de março, 
na lua cheia.

Defeso do caranguejo-uçá 
está em vigor em 11 estados

Fotos: Pap.pb.gov.br

Luciano Nascimento
Agência Brasil

Além da captura, 
também ficam 

proibidos o transporte, 
o beneficiamento, a 
industrialização e a 

comercialização da espécie

Proibição



O ano de 2022 começou 
de fato, e no calendário do 
Botafogo teve início logo no 
primeiro dia útil, já que o clu-
be iniciou na manhã de ontem, 
na Maravilha do Contorno, 
os trabalhos oficiais visan-
do as disputas nas principais 
competições ao longo da tem-
porada do futebol brasileiro. 
O Belo vai disputar este ano 
o Campeonato Paraibano, a 
Copa do Nordeste e o Campeo-
nato Brasileiro da Série C. 

Dentre os campeonatos 
a serem disputadas, sem dú-
vidas, o mais importante é 
o Campeonato Brasileiro da 
Série C. O alvinegro da estre-
la vermelha bateu na trave 
na temporada passada e, por 
pouco, não conseguiu o tão 
sonhado acesso à Série B. Ago-
ra, a diretoria pensa diferente 
e quer fazer de 2022 um ano 
marcante na história do clube.

“Fizemos uma apresenta-
ção deixando claro aos atletas 
os nossos principais objetivos 
em relação as competições 
desta temporada. Sabendo da 
qualidade de nosso elenco, 
vamos tentar reconquistar o 
Campeonato Paraibano, já es-
tamos há dois anos sem esse 
título. Em 2019, fomos vice-
campeão da Copa do Nordes-
te, dentro dessa competição 
também podemos fazer uma 
boa campanha, já provamos 
que temos capacidade. Espe-
ramos fazer boas campanhas 
nas competições disputadas 
no primeiro semestre, para 
consequentemente, fortalecer 
o elenco e buscar o nosso so-
nhado acesso à Série B. Vamos 
lutar para tornar 2022 um ano 
marcante na história do Bo-
tafogo”, disse Afonso Guedes, 
vice-presidente.

Neste momento, os 23 jo-
gadores que se apresentaram 
ao clube irão passar por pro-
cessos de avaliação e condi-
cionamento físico, para enfim, 
ser dado o início aos treinos 
táticos, que seguirão até os 
dias 22 ou 23 de janeiro, datas 
com estimativas do primeiro 

jogo oficial da temporada, na 
estreia da Copa do Nordeste, 
no Almeidão, frente ao Ser-
gipe – SE. O clube terá então 
três semanas para aperfeiçoar 

os treinos. Nesse período, a 
diretoria do clube projeta a 
realização de um amistoso, 
porém, sem data e adversário 
ainda definidos. 

Ciclo de contratações
Entre os principais clu-

bes paraibanos, o Botafogo 
foi um dos últimos que deu 
inicio aos trabalhos práticos 

de pré-temporada. No entan-
to, a diretoria trabalhou nos 
bastidores com a intenção de 
formar um elenco forte para 
as disputas das principais 

competições em 2022.
O clube iniciou o ciclo 

de contratações ainda em 
dezembro do ano passado, 
quando à época, planejava 
montar um grupo com 25 
atletas. O Belo começa o ano 
com 22 jogadores que vão 
disputar nesse primeiro se-
mestre do ano, o Campeo-
nato Paraibano e a Copa do 
Nordeste. O último reforço 
anunciado pelo clube foi o 
atacante Gustavo Coutinho. 

Até o momento, o elen-
co do time da Maravilha do 
Contorno está formado pelo 
goleiro - Lucas; laterais – Sá-
vio, Lucas Gabriel, Bruno Ré 
e Alessandro; zagueiros – 
Gabriel Yanno e Paulo Vi-
tor; volantes – Pablo, Die-
go Gomes, Everton Heleno 
e Adriano; meias – Nadson, 
Esquerdinha, Nicolas, Ander-
son Paraíba, Roney e Leilson; 
atacantes – Gustavo Couti-
nho, Adilson Bahia e Rafael 
Bastos.

Três jogadores que antes 
já haviam tido seus contratos 
renovados com o clube não 
aparecem na lista dos atletas 
que foram apresentados na 
Maravilha do Contorno – O 
goleiro Paulo Gianezzini, o 
zagueiro Daniel Felipe e o 
meia Juninho. Ao Jornal A 
União, a diretoria do Botafo-
go não confirmou a saída dos 
atletas, porém, deixou claro 
que a situação dos jogadores 
no clube, segue indefinida.

“Os atletas Paulo Giane-
zzini, Daniel Felipe e o meia 
Juninho não se apresenta-
ram, porque ainda estão com 
as suas respectivas situações 
ainda indefinidas com o clu-
be. A diretoria irá tomar um 
posicionamento, levando em 
consideração a melhor solu-
ção para o clube e jogadores”, 
finalizou o vice-presidente de 
futebol do Botafogo, Afonso 
Guedes.

Em meio à indefinição 
sobre a saída ou permanên-
cia desses atletas, o clube 
monitora no mercado, a con-
tratação de mais três jogado-
res para finalizar o processo 
de formação do elenco.

Belo inicia os treinos para o 
Paraibano e a Copa do NE
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Pré-temporada
O Flamengo deu início ontem à pré-temporada 
2022. O rubro-negro começou a preparação do time 
que vai iniciar o Campeonato Carioca. Página 23

Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Esportes

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

O técnico Gerson Gusmão recebeu os 22 jogadores que irão disputar Campeonato Paraibano e a Copa do NE e já deverá começar os treinos táticos esta semana

Foto: Ascom/Botafogo

Confiança de Sapé estreia na Copinha contra o Juventude

Começou no último do-
mingo (2) a 52ª edição da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior, a “Copinha” 2022. Orga-
nizado pela Federação Paulista 
de Futebol – FPF, a competição 
será o primeiro torneio de 
futebol disputado no Brasil na 
temporada, e reúne cerca de 3 
mil atletas inscritos entre os 
128 clubes de 26 estados mais 
o Distrito Federal. A Copinha 
de 2022 é disputada em 32 
sedes espalhadas pelo estado 
de São Paulo.

As duas equipes repre-
sentantes do futebol paraibano 
no torneio já têm hora e data 
marcadas para as suas respec-
tivas estreias. Em sua segunda 
participação na história do tor-
neio,o Confiança de Sapé entra 
em campo hoje, a partir das 20 
horas, no Estádio Lanchão, em 

Franca, para encarar o Juven-
tude – RS. O “Bicho Papão” está 
no grupo 5 ao lado de Francana, 
Juventude e Ponte Preta, com 
todas as partidas da fase de 
grupos sendo disputadas na 
cidade de Franca.

A diretoria do clube sabe 
da importância de participar 
do maior torneio de base no 
país e aposta na possibilidade 
de conseguir levar a equipe 
à fase de mata-mata da com-
petição. “O time está focado, 

sabendo bem de seu objetivo, 
que é buscar a classificação 
à segunda fase. Sabemos do 
nível técnico dos adversários 
que iremos enfrentar, mas isso 
não nos impede de evoluir 
dentro do torneio. Vamos co-
locar em prática toda a expe-
riência adquirida nas disputas 
das competições de 2021 para 
conseguirmos novos feitos”, 
comentou Wilson Nascimento, 
presidente do clube.

A outra equipe paraiba-
na que entra em campo para 
estrear nesta edição da Copi-
nha é a Perilima. A Águia joga 
amanhã, às 17h15 contra o São 
Caetano – SP, no Estádio Ana-
cleto Campanella, em São Cae-
tano do Sul. Além de Perilima e 
São Caetano, o grupo 21 tem as 
presenças de São Paulo – SP e 
CSE – AL. A Águia de Campina 
Grande, assim como o Confian-
ça, chega para a sua segunda 
participação na Copinha.

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

A delegação do Confiança pousando para a última foto em Sapé, antes da viagem para Franca, em São Paulo

Foto: Insyagram/Confiança

Esta será a segunda 
participação do Confiança 

de Sapé na Copa São 
Paulo de Futebol Júnior 
e o time quer fazer uma 

boa campanha

Clube terá três semanas para aperfeiçoar os jogadores, focado na estreia da Copa Nordeste em JP, entre os dias 22 e 23



Prova valerá pelo Troféu Ana Marcela Cunha e será disputada nos dias 5 e 6 de fevereiro, na Praia do Bessa

Já estão abertas as ins-
crições para a Copa Brasil de 
Águas Abertas – Troféu Ana 
Marcela Cunha, que acontece 
nos dias 5 e 6 de fevereiro, na 
praia do Bessa em João pes-
soa. A competição, realizada 
pela Confederação Brasilei-
ra de Desportos Aquáticos 
(CBDA) abre a temporada 
nacional de 2022 da moda-
lidade. O evento deve reunir 
cerca de 300 atletas de todo 
o país. 

A Copa Brasil de Águas 
Abertas é a 9ª a ser realizada 
e é voltada para atletas que 
vão da categoria petiz à cate-
goria Sênior M (11 anos aci-
ma). A competição acontece 
em paralelo ao I Troféu Ana 
Marcela Cunha, este voltado 
para os nadadores de 7 a 
12 anos de idade. As inscri-
ções do Troféu Ana Marcela 
Cunha custam R$ 80 para os 
atletas confederados e R$ 85 
para os atletas vinculados, 
já para a 9ª Copa Brasil de 
Águas Abertas os valores são 
de  R$ 135 para confedera-
dos e  R$ 149 para vincula-
dos e poderão ser feitas até 
12 dias antes da realização 
do evento apenas pelo Sis-
tema SGE – CBDA, através 
do link: vida-atleta.bigmidia.
com/site/login.

As provas vão dos 500 
metros aos 5 quilômetros, 
sendo os percursos de 500 
e mil metros para atletas de 

João Pessoa sediará a Copa 
do Brasil de Águas Abertas

Esportes
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Na expectativa de dias melhores
Estou de volta ao batente depois de 

umas pequenas férias para recarregar 
as energias e voltar com força total para 
2022. Retorno exatamente na pré-tempo-
rada dos clubes, que se preparam para o 
início das competições, uns apenas para 
o Campeonato paraibano, outros também 
para a Copa do Nordeste, que, pela primei-
ra vez, terá a participação de três clubes 
da paraíba: Campinense, Botafogo e Sousa.

A gente torce para que, pelo menos, 
um deles consiga passar para a próxima 
fase da copa regional, uma vez que se 
classificam quatro times de cada chave. 
Não é fácil, porque o nível da competição 
é muito superior ao futebol praticado no 
Campeonato paraibano, mas clubes como 
o Campinense e Botafogo já provaram 
que é possível chegar lá, mesmo enfren-
tando clubes das Séries A e B do futebol 
Brasileiro. A Raposa foi campeã em 2013 
e chegou a ser vice, em 2016. O Botafogo 

também foi vice-campeão em 2019. En-
tão, não será uma grande novidade se um 
clube paraibano conseguir uma grande 
campanha na competição e lembrando 
também que temos o maior número de 
equipes de um só estado, e isto facilita.

Estou esperançoso com algumas con-
tratações. Vejo equipes que estavam em 
grande dificuldade tentando dar a volta 
por cima, como o Atlético de Cajazeiras, o 
Nacional de patos e o próprio Treze, que 
mesmo atravessando uma crise financeira 
terrível, está tentando retomar a hegemo-
nia do futebol paraibano, após a mudança 
de diretoria.

A princípio, vejo três clubes um 
pouco à frente dos demais, mas às vezes 
quando a bola rola para valer, as coisas 
dentro de campo podem não sair como se 
espera. Vejo um Campinense ainda mais 
forte do que o ano passado, mantendo 
a base e contratando alguns jogadores 

teoricamente superiores a alguns que 
deixaram o clube. Vejo também um Bota-
fogo mais forte em alguns setores, após 
as novas contratações e mantendo o bom 
trabalho realizado pelo técnico Gerson 
Gusmão. O Sousa é outro clube que termi-
nou em alta em 2021, e agora com mais 
recursos, promete ter um time bem mais 
competitivo. 

Os demais correm por fora tentando 
aprontar e mostrar que podem surpreen-
der e fazer uma grande campanha no 
Campeonato paraibano. Qualquer análise 
no momento carece de argumentos e de-
talhes precisos, porque não vimos ainda 
as equipes em ação nos campeonatos.

Copinha
Confiança e Perilima são os repre-

sentantes da paraíba na Copa São paulo 
de Futebol Juniores, a maior competição 
de futebol de base da América Latina. A 

estreia do Confiança já será nessa terça-
feira, contra o Juventude-RS, às 20 horas, 
no Estádio Lanchão, em Franca. O clube 
de Sapé terá ainda o Francana e a ponte 
preta como adversários, no grupo 5.

Já a perilima estreia nessa quarta-fei-
ra, às 17h15, no Estádio Anacleto Campa-
nera, em São Caetano. O adversário será 
o time da casa, o São Caetano. Os outros 
adversários do clube de Campina Grande 
serão São paulo e CSE-AL, pelo grupo 21.

Segundo o regulamento da competi-
ção, apenas o primeiro colocado de cada 
grupo se classifica para a segunda fase da 
Copinha, o que torna a coisa muito difícil 
para os times paraibanos. Os grupos são 
fortes, sobretudo o da perilima. Acho mui-
to difícil que os clubes do nosso estado 
passem para a próxima fase, mas ficamos 
na torcida, afinal, esta será a segunda vez 
que ambos participam da copa e já têm 
alguma experiência na competição.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

O brasileiro Thiago 
Monteiro começou a tempo-
rada 2022 com o pé direito. 
Nesta segunda-feira, o tenis-
ta cearense estreou no ATp 
250 de Adelaide, disputado 
em quadras rápidas na Aus-
trália, com uma difícil vitó-
ria sobre o alemão Daniel 
Altmaier, 84º do mundo, por 
2 sets a 1 - com parciais de 

6/2, 3/6 e 7/6 (7/2), após 2 
horas e 25 minutos.

O atual número 1 do 
Brasil e 89 do mundo terá 
um desafio ainda maior pela 
frente no torneio que serve 
de preparação para o Aber-
to da Austrália, o primeiro 
Grand Slam da temporada, 
pois medirá forças com Ma-
rin Cilic. Cabeça de chave 3, 
o croata entra direto na se-
gunda rodada e enfrentará 

Thiago Monteiro pela pri-
meira vez na carreira.

Será a 50ª vez que o 
brasileiro enfrentará um 
Top 50 e tentará encerrar 
uma sequência negativa 
de sete derrotas contra ri-
vais deste nível. Seu último 
triunfo foi na estreia de Ro-
land Garros em 2020, quan-
do bateu o georgiano Ni-
koloz Basilashvili. Ao todo, 
Thiago Monteiro tem 11 

vitórias e 38 derrotas con-
tra oponentes nesta faixa de 
ranking.

Duplas
O tênis brasileiro terá 

dois representantes na cha-
ve de duplas do ATp 250 de 
Adelaide, um dos dois tor-
neios que abrem a tempo-
rada 2022 do circuito pro-
fissional masculino. Marcelo 
Melo mantém a sua parceria 

com a croata Ivan Dodig, que 
vem desde outubro do ano 
passado, e é a mesma que 
fez grandes resultados entre 
2013 e 2016.

Os dois serão os prin-
cipais cabeças de chave e 
com direito a estrear dire-
tamente na segunda rodada. 
O adversário sai do confron-
to entre Nicholas Monroe/
Frances Tiafoe e os pouco 
conhecidos Hunter Reese/

Sam Verbeek. Os australia-
nos Matthew Ebden e John
-patrick Smith são os pri-
meiros fortes adversários 
no caminho, em eventuais 
quartas de final.

Fernando Romboli, por 
sua vez, terá ao seu lado o 
americano Jamie Cerreta-
ni e os adversários na es-
treia são perigosos indianos 
Rohan Bopanna e Ramkumar 
Ramanathan.

Tenista Thiago Monteiro estreia com vitória em 2022
Agência Estado

7 a 12 anos e 1,5 km, 2,5 km 
e 5 km para nadadores de 11 
anos acima (incluindo mas-
ters).  Medalhas, certificados 
e troféus serão oferecidos 
aos ganhadores. No sába-
do, 5, as provas começam 
às 7h20 com a largada dos 
2,5 quilômetros masculino 
da Copa Brasil já a última 
disputa do dia tem largada 
às 9h25 com os 500 metros 
do Troféu Ana Marcela nas 
categorias Mini Mirim e pré 

Mirim Feminino. No domin-
go, 6, às 7h20, acontece a 
largada dos 5 quilômetros 
masculino da Copa Brasil já a 
última disputa do dia, a pro-
va de 1 quilômetro feminino 
do Troféu Ana Marcela, tem 
largada às 10h10. 

O evento marca a entrada 
da paraíba no circuito nacio-
nal. “A paraíba se credenciou 
por já ter despontado nas 
maratonas de águas abertas, 
com atletas se destacando no 

esporte”, pontuou Antônio 
Meira, vice-presidente da 
Federação de Esportes Aquá-
ticos da paraíba (Feap). 

 Promessa
Uma das promessas da 

paraíba é o atleta Jamal Bar-
roso Soares, que terá comple-
tado 13 anos quando estiver 
disputando as provas de 2,5 
e 5 quilômetros. para se ter 
uma ideia do preparo do na-
dador, que faz parte da equi-
pe Acqua R1 desde 2018, das 

oito provas em mar aberto 
que competiu em 2021, Jamal 
venceu sete, sendo o primei-
ro lugar em todas. 

“Após um recesso de 15 
dias, ele voltou ontem aos 
treinos, que irão acontecer de 
segunda a sexta, pela manhã 
e também à tarde”, explica 
Fábio Soares, pai do atleta. O 
treino inicial terá três sema-
nas de duração sendo inten-
sificado no final do mês. “Aí 
ele pode treinar inclusive nos 

domingos e feriados, depen-
dendo do que o treinador 
decidir”. Sobre a expectativa 
Fábio disse ainda que o filho 
está animado, será a pri-
meira competição oficial de 
Jamal em João pessoa. “Está 
bastante ansioso porque é 
uma nova etapa na carreira 
dele. E nós, claro, estaremos 
lá registrando tudo. Se dei-
xarem, até na água a gente 
entra pra acompanhar de 
perto”, brincou.

A Copa do Brasil de  Águas  
Abertas deverá reunir mais 

de 300 atletas de vários 
estados brasileiros

Foto: Divulgação



Os jogadores do time principal só começam a treinar na próxima segunda-feira com o técnico Paulo Sousa

O Flamengo começou 
ontem a sua caminhada para 
conquistar o tetracampeo-
nato carioca. Ainda sem os 
jogadores do time principal, 
um time formado por garo-
tos e com alguns reservas 
do profissional deu início à 
preparação para a estreia 
no campeonato estadual, 
no próximo dia 26 contra 
a Portuguesa, em estádio 
ainda a ser confirmado. O 
técnico do time principal, 
Paulo Sousa, só chegará ao 
Rio de Janeiro, na próxima 
sexta-feira, com mais sete 
integrantes da nova comis-
são técnica do time pro-
fissional. A equipe que vai 
começar a participação no 
carioca será comandada por 
Maurício Sousa.

O grupo que se apresen-
tou ontem no Ninho do Urubu 
tinha 14 jovens, que ainda 
receberão reforços de joga-
dores que estão na Copa São 
Paulo de Futebol Juniores e 
mais três atletas do time pro-
fissional que anteciparam a 
volta das férias para reforçar 
a equipe: são eles João Gomes, 
Ramon e Hugo Moura. Além 
deles, foram convocados tam-
bém alguns garotos que já 
tiveram passagem pelo time 
principal, como Noga, Daniel 
Cabral e Lázaro, que estoura-
ram a idade no sub 20.

Ficará a cargo de Paulo 
Sousa a entrada de peças 
do time principal na equi-
pe, mas a tendência é que 

aconteça por etapas, a par-
tir de fevereiro. O previsto 
pelo departamento de fu-
tebol é que o Flamengo uti-
lize a fase de classificação 
do Estadual para dar ritmo 
aos jogadores, como se fosse 
uma pré-temporada. Serão 
raros os momentos em que 
será escalada a força má-
xima antes das semifinais. 
A idéia é repetir o que foi 
feito no ano passado, quan-
do o Flamengo terminou na 
primeira colocação e levou 
a Taça Guanabara, mesmo 

atuando praticamente toda 
competição com garotos. Os 
titulares realizaram apenas 
três partidas, duas delas vi-
sando a Supercopa contra o 
Palmeiras.

Para encorpar o elen-
co, a comissão técnica es-
colheu oito nomes entre os 
jogadores que estão com o 
Sub-21 na Copa São Paulo. 
Cleiton (zagueiro), Otávio 
(zagueiro), Wesley (lateral), 
Marcos Paulo (lateral), Ma-
theus França (meia), André 
(atacante), Ryan (atacante) 

e Werton (atacante) vão se 
juntar ao grupo.

Contratações
A apresentação do time 

principal só acontecerá na 
próxima segunda-feira, dia 
10. Até lá, o clube está no 
mercado tentando reforços 
para a temporada. Um dos 
nomes mais ventilados nas 
hostes do clube é o do meia 
Phelipe Coutinho, que está 
no Barcelona. A direção 
do clube não confirmou a 
negociação, mas os jornais 

espanhóis estão noticiando 
que o clube carioca está 
tentando trazer o jogador 
por empréstimo até o final 
do ano.

O que está dificultando 
a negociação é o alto salário 
do atleta, que o Flamengo 
não pode arcar sozinho e, 
portanto, está tentando di-
vidir com o clube catalão. 
Coutinho vê com bons olhos 
jogar no mengão este ano, 
porque estaria assim mais 
perto do técnico Tite e com 
mais chances de ser convo-

cado para a Copa deste ano 
no Catar.

Outros nomes também 
estão sendo especulados, mas 
o clube só deverá anunciar 
alguma contratação após a 
chegada do técnico Paulo 
Sousa, prevista para a próxi-
ma sexta-feira. O treinador 
tem estado em contato com a 
diretoria todos os dias e já fez 
umas indicações de possíveis 
atletas que poderão pintar 
no clube este ano. Fala-se na 
contratação de um zagueiro, 
um goleiro e um meio-campo.

Flamengo inicia pré-temporada 
com equipe apenas de garotos

Palmeiras

Bicampeão da Libertadores pode perder 
oito jogadores por questões contratuais

Bicampeão da Copa 
Libertadores da América e 
Campeão da Copa do Bra-
sil, o Palmeiras pode per-
der oito jogadores ao longo 
da temporada por questões 
contratuais. A nova diretoria 
já está trabalhando em cima 
desse assunto. Felipe Melo, 
Jaílson e Willian já deixa-
ram a Academia de Futebol 
e não tiveram seus vínculos 
renovados. Oito jogadores 
estão com contrato vencen-
do: o goleiro Marcelo Lomba 
(que chegou nesta janela), o 
zagueiro Helder, os laterais 
Victor Luis e Marcos Rocha, 
o volante Gabriel Furtado, 
os meias Gustavo Scarpa e 
Alanzinho e o atacante Dey-
verson.

Deyverson tem contra-
to até junho e já pode assi-
nar pré-contrato com qual-
quer outro clube. Autor do 
gol do título da Libertado-
res, não está nos planos de 
Abel Ferreira para a tempo-
rada. Reuniões e conversas 
devem acontecer ao longo 
da semana para o martelo 
ser batido.

O caso de Gustavo Scar-
pa é diferente. Líder em as-
sistências e com temporada 
muito boa, foi elogiado pela 
comissão técnica e ganhará 
aumento salarial de 25%. A 

valorização dos vencimen-
tos indica que terá extensão 
do vínculo.

Chegou em 2018 e vive 
grande litígio com o Flumi-
nense. Livre para defender 
o Palmeiras, atingiu o ápice 
de sua passagem em 2021, 
completando 57 jogos, 20 
assistências e oito gols. Peça 
fundamental da equipe.

O goleiro Marcelo Lom-
ba, o meia Eduard Atuesta 
e o atacante Rafael Navarro 
foram os reforços contrata-
dos até o momento. Leila Pe-
reira recebe centenas e cen-
tenas de pedidos pelas redes 

sociais, principalmente para 
reforçar o elenco para o 
Mundial de Clubes 2022.

Ingressos
A Fifa comunicou que 

já começou a pré-venda de 
ingressos on-line para o tor-
neio do Mundial de Clubes. 
Detalhe importante aos in-
teressados é que, até o dia 7 
de janeiro, a compra de in-
gressos será exclusiva para 
usuários do cartão Visa. As 
entradas podem ser adqui-
ridas no próprio site da Fifa. 
Os ingressos mais baratos 
custam em torno de 5 dóla-

res (cerca de R$ 28 na cota-
ção atual).

Atual bicampeão da Li-
bertadores, o Verdão será o 
representante da América 
do Sul no torneio mundial. 
A equipe vai aguardar o 
vencedor de Monterrey, do 
México, e Al Ahly, do Egito, 
para conhecer o adversá-
rio na semifinal. Chelsea, 
Al Hilal, Al Jazira e AS Pirae, 
são outros participantes da 
competição, prevista para 
ter início no dia 3 de feve-
reiro, com a decisão marca-
da para o dia 12, no Estádio 
Mohammed Bin Zayed.

Ascom/Palmeiras
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Gustavo Scarpa é um dos jogadores que o Palmeiras pretende renovar o contrato e já iniciou as negociações
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O presidente da Fifa, o 
suíço Gianni Infantino, saiu 
mais uma vez em defesa da 
Copa do Mundo a cada dois 
anos e disse nesta segun-
da-feira que a Eurocopa 
poderia seguir o mesmo 
caminho. Em uma entrevis-
ta à rádio italiana Anch'io 
Sport, o dirigente explicou 
que "o impacto econômico 
é positivo para todos".

"A Copa do Mundo a 
cada dois anos não é uma 
petição minha, mas sim 
do Congresso da Fifa, que 
pediu um estudo sobre a 
sua viabilidade. Fizemos 
um estudo muito sério e 
do ponto de vista esporti-
vo funcionaria. O impacto 
econômico é positivo para 
todos", explicou.

"O mais importante é 
que é positivo para a pro-
teção das ligas nacionais e 
para os próprios jogadores. 
Haveria menos jogos com 
uma pausa em julho. Na 
Europa há oposição, mas 
esta é uma forma mais in-
clusiva. As Eurocopas tam-
bém poderiam ter a mesma 
cadência", acrescentou In-
fantino.

Na entrevista, o presi-
dente da Fifa também falou 
sobre o tempo de jogo efe-
tivo e ressaltou que é um 
aspecto que deve ser estu-
dado. "Sou tradicional por-

que o futebol é um esporte 
tradicional, mas moderno 
em não ter tabus. Um dos 
maiores problemas do nos-
so futebol é que quando 
há uma pequena falta, o 
jogador fica no chão e não 
se mexe", disse.

"Pode-se pensar um 
pouco mais em tempo real, 
não é possível que em 90 
minutos as partidas du-
rem 47. Então não sei se o 
cronômetro é a solução ou 
não. Fui contra o VAR (árbi-
tro de vídeo) no início, mas 
vimos que pode ajudar o 
árbitro. O que pode ajudar 
o futebol é bem-vindo, as-
sim como a regra do impe-
dimento, que dá uma van-
tagem aos atacantes. Este 
é também um dos pontos 
que estamos estudando", 
acrescentou.

Questionado sobre a 
possibilidade de o estádio 
Olímpico, em Roma, ser re-
batizado de estádio Paolo 
Rossi, em homenagem ao 
jogador italiano, herói da 
Copa do Mundo que a Itá-
lia conquistou na Espanha 
em 1982 e que morreu em 
2020, Infantino se entu-
siasmou. "Não há ninguém 
contra 'Pablito', temos que 
apoiar a ideia de colocar 
o estádio Olímpico com o 
nome de Paolo Rossi. Nin-
guém como ele teve im-
pacto sobre os italianos no 
mundo", concluiu.

Fifa defende Copa do 
Mundo a cada dois anos
Agência Estado

Os jogadores da equipe principal do Flamengo só vão se apresentar no próximo dia 10 e já serão recepcionados pela nova comissão técnica, que chega ao Rio de Janeiro na sexta-feira

Foto: Marcelo Cortes/Flamengo



Especialista confirma que alternativa ao sepultamento é menos prejudicial, mas não está livre de causar poluição ambiental

Cremação torna-se menos 
impactante ao meio ambiente

Cada país possui hábitos e cos-
tumes diferentes construídos com 
base em sua cultura e crença religiosa. 
Em relação ao destino dos mortos, a 
opção por cremação no Brasil ainda 
encontra muita resistência cultural. 
No entanto, torna-se a opção menos 
impactante para o meio ambiente e 
também mais econômica comparado 
a cemitérios particulares.

Sabe-se que o sepultamento de 
mortos traz grandes impactos ambien-
tais devido ao necrochorume – líquido 
originado da decomposição da matéria 
orgânica que polui solos e águas sub-
terrâneas. Além do impacto ambiental, 
o necrochorume gera substâncias or-
gânicas altamente tóxicas que podem 
transmitir doenças, como hepatite e 
poliomielite. Além disso, alguns corpos 
recebem produtos químicos para atra-
sar o processo de decomposição, como 
o formol, que é altamente poluente.

Segundo informações da gerên-
cia do Crematório Caminho da Paz, 
localizado em Cabedelo, na Região Me-
tropolitana de João Pessoa, o serviço 
de cremação varia entre R$ 5.130,00 
e R$13 mil, e vai depender da opção 
mais adequada à família. As opções 

mais procuradas são: apenas crema-
ção (R$5.130,00); pacote Covid-19 
(R$ 6.130,00), que inclui caixão e cre-
mação; e pacote urna (R$ 7 mil), que 
inclui caixão, cremação e urna. Esse 
local é o único que realiza cremação na 
chamada Grande João Pessoa.

A administração do Cemitério 
Parque das Acácias, localizado no Bair-
ro José Américo, na capital paraiba-
na, informa que a opção de cremação 
vai ser oferecida a partir deste ano. A 
cremação só não é permitida caso a 
morte seja oriunda de crime ou morte 
violenta, pois o cadáver pode estar 
sendo objeto de inquérito policial ou 
ação penal. Logo, o crematório não 
pode se responsabilizar por eventuais 
prejuízos e danos.

Comparado aos cemitérios pú-
blicos, a cremação não é uma opção 
economicamente viável. O proprie-
tário da Funerária Pai Eterno, Rai-
mundo Neto, localizado no Cristo 
Redentor, concorda que as pessoas 
ainda têm resistência em optar por 
cremação, mas a tendência nos pró-
ximos anos é mudar essa realidade. 
“No cemitério público a família só 
paga a taxa de manutenção, mas no 
cemitério particular a economia é 
válida. Acredito que quando tiver 
concorrência de empresas, o preço 

será um pouco barateado. Logo, as 
pessoas vão ficar mais abertas ao 
serviço”, opinou.

A professora Maria Cristina Cris-
pim, do Departamento de Sistemática 
e Ecologia da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), explica o porquê da 
cremação ser ecologicamente mais 
viável, apesar de não ser livre de im-
pactos ambientais.

“A cremação é bem menos im-
pactante que o sepultamento, no en-
tanto, no processo de incineração 
acontece a liberação de gases como 
dióxido de carbono (CO2) e óxido 
nitroso (N2O), mesmo que a chami-
né do incinerador tenha filtros que 
reduzam a emanação de metais e 
partículas, ainda libera mais CO2, 
pontua. As pessoas possuem metais 
no corpo, a exemplo de próteses nos 
ossos, restauração dos dentes. Logo, 
outras tecnologias mais sustentáveis 
estão sendo desenvolvidas para redu-
zir o impacto ambiental, a exemplo da 
liofilização e hidrólise alcalina.

A engenheira ambiental Ysa He-
lena Luna gostava da ideia de saber 
que seu corpo se transformaria em 
matéria orgânica na natureza, mas 
depois que adquiriu conhecimento na 
universidade sobre poluição ambien-
tal mudou de opinião, preferindo ser 

cremada quando morrer. “Consideran-
do que os cemitérios de João Pessoa 
não possuem sistemas adequados às 
normas de licenciamento ambiental e 
que estão causando impactos negati-
vos ao meio ambiente, hoje prefiro a 
cremação. Para adequá-los ao Cona-
ma é necessário que toda a estrutura 
dos cemitérios seja refeita. Espero 
que os próximos cemitérios sigam os 
processos construtivos do Conama, 
obedecendo às novas tecnologias e 
que o processo de licenciamento seja 
encarado de forma muito séria. Apesar 
da cremação ainda não ser o ideal, os 
crematórios têm uma probabilidade 
muito menor de agredir o meio am-
biente por serem melhor licenciados 
e fiscalizados pelos órgãos de controle 
ambiental”, argumenta.

Pontos de vista
Os primeiros registros da prática 

da cremação começaram por volta 
do século X a.c., quando os gregos 
queimavam em fogo aberto corpos 
de soldados mortos e enviavam suas 
cinzas para a terra natal.

Severino Celestino, professor de 
Ciência das Religiões da UFPB, explica 
como a cremação é vista em algumas 
religiões. Para os judeus, o corpo não 
pode ser cremado, pois existe uma 

corrente ortodoxa que acredita na 
ressurreição. “Se o corpo for cremado, 
elimina a possibilidade de uma futura 
ressurreição física, mas, cientifica-
mente, isso não se sustenta”, declara. 
Os egípcios não aceitavam a crema-
ção pois acreditavam que, para viver 
eternamente, era necessário conser-
var o corpo através da mumificação”, 
exemplifica.

As civilizações tribais também 
não eram a favor da cremação dos 
corpos. Até os animais eram con-
servados em grutas pois não podia 
destruir nem o crânio nem o osso do 
fêmur pois os primitivos acreditavam 
que os animais iam retornar à vida.

Dentro do cristianismo, a doutri-
na espírita (Kardecismo) não é contra 
a cremação, pois o corpo é apenas uma 
vestimenta do espírito, porém é preci-
so esperar no mínimo 72 horas para 
a cremação. “É o tempo necessário 
para o espírito se libertar do corpo. 
Na visão de Eclesiastes (capítulo 12 
da Bíblia), ‘antes que se rompa o fio de 
prata e se despedace o copo de ouro, o 
pó volte à terra como o era e o espírito 
volte a Deus’. Esse cordão de prata é o 
que une o corpo físico ao espírito. Isso 
é cientificamente comprovado, só é 
considerado morte depois que esse 
fio se rompe”, complementa.

1960 — Albert Camus, escritor,
filósofo e jornalista francês
1965 — T. S. Eliot, poeta, dramaturgo e
crítico anglo-americano
1988 — Henfil, cartunista brasileiro

Mortes na História

Obituário

Décio Freire (“Narrador Emoção”)
31/12/2021 – Aos 57 anos, em João Pes-
soa (PB), em decorrência de cirurgias para 
o tratamento de um câncer de estômago. 
Narrador esportivo que atuava na Rádio 
CBN. Era natural da cidade de Conceição 
(PB), onde começou a carreira na Rádio 
Educadora. Passou pelas Rádios Sanhauá e Tabajara.

Foto: Instagram

Aforismo
“Sentimo-nos fortes, 
quando dispusemos 

o nosso espírito 
para morrer.”

(Napoleão Bonaparte)
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Danilo (“Boquinha”)
1º/1/2022 – Em Patos (PB), assassina-
do. Foi morto a tiros ao sair de um bar 
por dois homens em uma motocicleta. 
A polícia investiga o assassinato.

Foto: Redes Sociais

Lucas Lucena de Sousa e
Maria José da Conceição
2/1/2022 – Aos 26 e 32 anos, na 
rodovia entre São Bento e Paulista, 
no Sertão da Paraíba, de acidente 
com motocicleta. As causas do aci-
dente estão sendo investigadas.

Foto: GVieira

Alcina Caetano da Costa
2/1/2022 – Aos 87 anos, em Patos (PB), em 
decorrência da covid-19. Ela era vó da jor-
nalista patoense Dilany Silva e deixa cinco 
filhos: Dadá, Lúcia, Preta, Maria e Mide.

Foto: Folha Patoense

Juan Figer
31/12/2021 – Aos 87 anos, de parada 
cardíaca. Empresário uruguaio nascido 
em Montevidéu, foi um dos mais atuantes 
e conhecidos no futebol brasileiro nas 
últimas décadas, credenciado pela Fifa e 
com trânsito em grandes clubes europeus. 
Montou sua empresa de agenciamento em 1969, já no Bra-
sil. Mesmo antes da regularização da profissão na Fifa, foi 
responsável por transferências de grandes jogadores, como 
Maradona, Klinsmann, Rijkaard, Sócrates, Casagrande e 
Dunga. Também já foi alvo de investigações, como uma por 
parte da Fifa por usar o Rentistas, clube da primeira divisão 
uruguaia, como ponte para registrar jogadores.

Foto: Acervo Pessoal

Betty White
31/12/2021 – Aos 99 anos, de causa não 
informada. Atriz e comediante norte-a-
mericana iria completar 100 anos em 17 
de janeiro de 2022. Um de seus trabalhos 
mais conhecidos foi na série ‘The Golden 
Girls’, que no Brasil foi exibida com o 
título de ‘Supergatas’. A série foi ao ar entre 1985 e 1992. 

Foto: Kevin Winter

Calisto Tanzi
1º/1/2022 – Aos 83 anos, em Parma, na 
Itália. Italiano fundador da companhia 
Parmalat. A empresa chegou a ser uma das 
maiores da Itália até sua quebra, em 2003, 
após um longo processo judicial. O empre-
sário cumpria prisão domiciliar por causa 
de uma condenação, em 2010, de 17 anos e cinco meses de 
cadeia por falência fraudulenta do grupo. Ele tentou escon-
der as dívidas de seu grupo por meio de falsas operações e 
com o uso de empresas de fachada em paraísos fiscais.

Foto: Twitter

Vadim Khamuttskikh
1º/1/2022 – Aos 52 anos, vítima de 
uma parada cardíaca. Um dos gran-
des nomes da história do vôlei russo. 
Era considerado uma lenda do país e 
dono de três medalhas olímpicas. O 
levantador disputou quatro edições 
consecutivas dos Jogos Olímpicos, entre os anos de 1996 
e 2008. Em três delas subiu ao pódio, conquistando uma 
medalha de prata em Sydney 2000 e duas de bronze em 
Atenas 2004 e Pequim 2008.

Foto: Reuters

Voltaire Schilling
2/1/2022 – Aos 77 anos, em Porto Ale-
gre (RS), em decorrência de um quadro 
de embolia pulmonar e parada cardíaca. 
Professor e historiador que ao longo de 
mais de três décadas lecionou em diversas 
instituições do Rio Grande do Sul, além de 
ter sido diretor do Memorial do Rio Grande do Sul. Em 2008, 
foi eleito membro da Academia Rio-Grandense de Letras.

Foto: Agência RBS
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Lya Luft
30/12/2021 – Aos 83 anos, em Porto 
Alegre (RS), de câncer. Escritora era 
natural de Santa Cruz do Sul (RS). 
Começou a trabalhar com o mundo 
literário no começo dos anos de 1960, 
como tradutora de obras em alemão e 
inglês. Entre 1964 e 1978, publicou três livros. No entan-
to, só passou a se considerar escritora a partir de 1980, 
quando, com mais de 40 anos, escreveu o seu primeiro 
romance, ‘As Parceiras’, que teve repercussão nacional.

Foto: Katherine Coutinho

Nilcilene Santos
31/12/2021 – No Distrito de São José da 
Mata, em Campina Grande (PB), vítima de 
feminicídio. Foi assassinada pelo ex-ma-
rido na frente do filho do casal de oito 
anos. Após praticar o crime, Raully Matias 
cometeu suicído.

Foto: Notícia Paraíba

Com uma longa carreira artística, iniciou sua carreira na 
televisão em 1939. Em 1949, ela assumiu o comando do 
programa de variedades ‘Hollywood on Television’ ao lado 
de Al Jarvis. Recebeu diversas premiações e homenagens 
em prêmios como o Emmy e American Comedy Awards, 
além de indicações ao Globo de Ouro.

Breves & Curtas
# Ninhada de cães salva bebê da morte
Uma bebê recém-nascida foi abandonada na província de Chat-
tisgarh, na Índia, e sobreviveu graças a uma ninhada de cães que 
se juntaram a ela e a mantiveram quente durante a noite. A bebê 
foi abandonada sem roupa e com o cordão umbilical ainda preso. 
Ela teria sido encontrada por uma cadela vira-lata que tinha tido 
uma ninhada há pouco tempo. O animal ficou com a menina 
juntamente com os cães bebês durante toda a noite. “O calor dos 
filhotes e da própria mãe manteve a recém-nascida viva”, disse 
um morador. A menina, que foi nomeada Akanksha, foi desco-
berta mais tarde quando os moradores a ouviram chorar. Uma 
investigação foi aberta para encontrar os pais da criança.

# Do cemitério para uma casa de leilões
Uma estátua de bronze de Auguste Rodin – uma menina mori-
bunda embalada por sua mãe – que passou quase um século em 
cima de um pedestal em um cemitério em Middleburg, Virgínia, 
nos Estados Unidos, agora estará à venda na casa de leilões 
Freeman, na Filadélfia, no dia 22 de fevereiro. Descendentes da 
mãe enlutada que Rodin retratou – Elizabeth Musgrave Croswell 
Merrill, filantropa e mecenas das artes – removeram a escultura 
alegando que precisavam protegê-la de roubo. Embora em alguns 
cemitérios as famílias tenham permissão para remover as marcas 
de seus próprios ancestrais, os estudiosos qualificam a mudança 
da estátua de Rodin como rara na história dos cemitérios norte-a-
mericanos: ela não vai para um espaço público e sim pra venda.
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E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 09.256.546/0008-59. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 
Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 99167-0794.

Araçagi - PB, 03 de Janeiro de 2022
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, para: Aquisições Parceladas de 
Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre 
a tabela da ABCFarma, última edição e atualizada, com pronta entrega, para a distribuição com 
Pessoas Carentes deste Município, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. 
Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 14 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 
08:01 horas do dia 14 de Janeiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 03 de Janeiro de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 
REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurí-

dica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: Serviços de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final de resíduos sólidos da saúde das classes A, B e E, gerados pelas 
unidades de saúde do município de Araruna/PB – EXERCÍCIO 2022; REVOGO o correspondente 
procedimento licitatório. Justificativa: Após análise por parte da Procuradoria Jurídica dos pedidos de 
impugnações apresentados por licitantes, o certame será revogado, visando sanar vícios no edital 
do mesmo, após sanados os vícios será lançado um novo, justificando dessa forma o Interesse 
Público. Notifica-se que do ato de revogação da licitação em tela caberá recurso no prazo de cinco 
dias úteis, considerado da data desta publicação, nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. INFORMAÇÕES: Maiores informações e vistas ao processo poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, Rua Professor Moreira, 21 - 
Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010.

Araruna - PB, 30 de dezembro de 2021
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00047/2021

Aos 22 dias do mês de Dezembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Baia da Traição, Estado da Paraíba, localizada na Rua Dom Pedro 
Ii - Centro - Baia da Traição - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 
14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal 
nº 06, de 22 de Maio de 2007; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial 
nº 00047/2021 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de forma parcelada de material 
odontológico diversos, destinados a esta Prefeitura; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAIA DA TRAIÇÃO - CNPJ nº 08.894.859/0001-01.

VENCEDOR: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
CNPJ: 11.054.242/0001-84
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

2 Afastador cirúgico 
minessota GOLGRAN UNIDADE 6 17,70 106,20

3 Afastador minessota GOLGRAN UNIDADE 4 17,70 70,80

4 Agente de união 
dentinária BIODINAMICA UNIDADE 200 19,70 3.940,00

6 Água oxigenada 10 
volumes – 1 litro VICPHARMA UNIDADE 150 5,65 847,50

7 Agulha gengival 27 g DFL CAIXA 100 41,70 4.170,00

8 Agulha gengival 30 g DFL CAIXA 300 41,70 12.510,00

10 Alavanca curva 
bandeirola l PRATA UNIDADE 50 38,90 1.945,00

11 Alavanca curva 
bandeirola r PRATA UNIDADE 50 38,90 1.945,00

14 Alcool 70% em gel 
500ml JALLES UNIDADE 200 7,70 1.540,00

15 Álcool a 70 LITROS 
1000ML VICPHARMA UNIDADE 600 9,90 5.940,00

16 Algodão em rolinhos 
com 100 unid SSPLUS PACOTE 600 2,35 1.410,00

17 Algodão hidrófilo 500
 gramas NATHALYA UNIDADE 300 14,30 4.290,00

18 Alvéolotomo curvo PRATA UNIDADE 20 200,00 4.000,00

19 Alveolótomo reto PRATA UNIDADE 20 200,00 4.000,00

20 Anestésico Articaína 
c/ vaso DFL CAIXA 200 229,00 45.800,00

21 Anestésico infiltrativo 
citanest (caixa c/50) DLA CAIXA 300 149,00 44.700,00

22 Anestésico Lidocaína 
c/ felinefrina SSWHITE CAIXA 300 108,50 32.550,00

23

Anestesico lidocaina 
com adrenalina (al-
phacaine) 
1: 100.000

DFL CAIXA 200 122,00 24.400,00

24
Anestésico mepivaca-
ína com vaso, caixa 
com 50 tubetes

DLA CAIXA 300 154,00 46.200,00

25
Anestésico mepivaca-
ína sem vaso, caixa 
com 50 tubetes

DLA CAIXA 150 154,00 23.100,00

28 Bandeja odontológica 
(24x18x1,5cm) FLEXINOX UNIDADE 50 47,80 2.390,00

29 Bandejas de inox 24 
x 30 FLEXINOX UNIDADE 8 104,00 832,00

30 Bicarbonato de sódio 
extra fino MAQUIRA UNIDADE 16 12,40 198,40

31 Broca 1011 (diam. 
Esférica) MICRODONT UNIDADE 150 2,95 442,50

32 Broca 1012 (diam. 
Esférica) MICRODONT UNIDADE 150 2,95 442,50

33 Broca 1013 (diam. 
Esferica) MICRODONT UNIDADE 150 2,95 442,50

34 Broca 1014 (diam. 
Esférica) MICRODONT UNIDADE 150 2,95 442,50

35 Broca 1015 (diam. 
Esférica) MICRODONT UNIDADE 150 2,95 442,50

36 Broca 1016 (diam. 
Esférica) MICRODONT UNIDADE 150 2,95 442,50

37 Broca 1031 (tronco – 
cônica. Invert) MICRODONT UNIDADE 150 2,95 442,50

38 Broca 1032 (tronco 
conicainvertida) MICRODONT UNIDADE 150 2,95 442,50

39 Broca 1033 (tronco – 
cônica. Invert) MICRODONT UNIDADE 150 2,95 442,50

40 Broca 1035(tronco – 
cônica. Invert) MICRODONT UNIDADE 150 2,95 442,50

41 Broca 1090 (diam. 
Cilíndrica) MICRODONT UNIDADE 150 2,95 442,50

42 Broca 3118 ff (diam. 
Acabamento. Resina) MICRODONT UNIDADE 150 2,95 442,50

43 Broca 3195 ff (diam. 
Acabamento. Resina) MICRODONT UNIDADE 150 2,95 442,50

44 Broca carbide 245 MICRODONT UNIDADE 50 26,00 1.300,00

45 Broca cirurgica 701 MICRODONT UNIDADE 30 26,00 780,00

46 Broca cirurgica 702 MICRODONT UNIDADE 30 26,00 780,00

47 Broca cirurgica carbi-
de variadas MICRODONT UNIDADE 50 26,00 1.300,00

48 Broca cirurgica ze-
ckrya

Q U A L I T Y 
BURS UNIDADE 20 32,85 657,00

49 Broca diamantada 
3070 MICRODONT UNIDADE 20 2,90 58,00

50 Broca diamantada 
3070 MICRODONT UNIDADE 20 2,90 58,00

51 Broca diamantada 
3196 MICRODONT UNIDADE 20 2,90 58,00

52 Broca diamantada 
3196 MICRODONT UNIDADE 20 2,90 58,00

53 Broca diamantada 
3203 MICRODONT UNIDADE 20 2,90 58,00

54 Broca diamantada 
3203 MICRODONT UNIDADE 20 2,90 58,00

55 Broca diamantada 
4138 MICRODONT UNIDADE 20 2,90 58,00

56 Broca diamantada 
4138 MICRODONT UNIDADE 20 2,90 58,00

57 Broca esférica 3118 ff MICRODONT UNIDADE 20 2,90 58,00

58 Broca esférica 3118 ff MICRODONT UNIDADE 20 2,90 58,00

59 Broca esférica 3118f MICRODONT UNIDADE 20 2,90 58,00

60 Broca esférica 3118f MICRODONT UNIDADE 20 2,90 58,00

61 Broca shofu DEDECO UNIDADE 150 23,50 3.525,00

62 Brocas esféricas 
nº 2067 MICRODONT UNIDADE 50 2,90 145,00

63 Brocas esféricas 
nº 3071 MICRODONT UNIDADE 50 2,90 145,00

65 Cabo de bisturi de 
bard parker no 3 GOLGRAN UNIDADE 5 11,55 57,75

66 Cabo de espelho 
bucal CASSIFLEX UNIDADE 160 5,90 944,00

67 Cabo para bisturi nº 3 GOLGRAN UNIDADE 30 14,00 420,00

68
Calcador para amál-
gama tamanho gran-
de

PRATA UNIDADE 35 10,75 376,25

69 Calcador para amál-
gama tamanho médio PRATA UNIDADE 25 10,75 268,75

70
Calcador para amál-
gama tamanho pe-
queno

PRATA UNIDADE 20 10,75 215,00

71 Calcador para hidró-
xido de cálcio (dycal) PRATA UNIDADE 20 10,75 215,00

72 Calen SSWHITE CAIXA 30 91,00 2.730,00

73 Calen com pmcc SSWHITE CAIXA 30 91,00 2.730,00

77 Cimento de ionomero 
de vidro forrador BIODINAMICA CAIXA 120 47,00 5.640,00

78 Cimento de ionomero 
de vidro restaurador MAQUIRA CAIXA 120 27,30 3.276,00

79 Cimento endodntico 
endofill BIODINAMICA CAIXA 20 23,50 470,00

80 Cimento sealer 26 BIODINAMICA CAIXA 20 29,70 594,00

81 Clorexidina 0.12% 
LITRO VICPHARMA UNIDADE 180 33,50 6.030,00

82 Clorexidina 2% LITRO MAQUIRA UNIDADE 24 16,80 403,20

83 Coletor perfuro–
cortante/ 13l DESCARPACK UNIDADE 120 6,48 777,60

84 Colgadura pequenas 
individuais CASSIFLEX UNIDADE 20 8,70 174,00

85
Compressa de gaze 
8 camadas com 5 
dobras 7,5 x 7,5 cm 
C/500

BIOTEXTIL PACOTE 500 12,90 6.450,00

86 Cones acessórios 
de guta – percha ff INJECTA UNIDADE 35 28,00 980,00

87 Cones acessórios 
de guta – percha r8 INJECTA UNIDADE 30 28,00 840,00

88 Cones acessórios 
de guta – percha xf INJECTA UNIDADE 35 28,00 980,00

89 Cones acessórios 
de guta–percha r7 INJECTA UNIDADE 30 28,00 840,00

90 Cones de guta – per-
cha primeira série INJECTA UNIDADE 50 28,00 1.400,00

91 Cones de guta – per-
cha segunda série INJECTA UNIDADE 50 28,00 1.400,00

92
Cones de papel 
absorventes de 
primeira série

INJECTA UNIDADE 10 28,00 280,00

93
Cones de papel 
absorventes de 
segunda série

INJECTA UNIDADE 10 28,00 280,00

97 Cuba metálica para 
soro FLEXINOX UNIDADE 24 25,00 600,00

102 Cureta para dentina 
tamanho médio PRATA UNIDADE 30 9,99 299,70

103 Curetas gracey 11–12 CASSIFLEX UNIDADE 40 17,80 712,00

104 Curetas gracey 13–14 CASSIFLEX UNIDADE 70 17,80 1.246,00

105 Curetas gracey 5–6 CASSIFLEX UNIDADE 40 17,80 712,00

106 Curetas gracey 7–8 CASSIFLEX UNIDADE 10 17,80 178,00

107 Descolador de molt CASSIFLEX UNIDADE 45 26,90 1.210,50

108 Descolador de molt 
2–4 CASSIFLEX UNIDADE 10 26,90 269,00

111 Espátula nº 7 PRATA UNIDADE 15 11,90 178,50

112 Espátula para cimen-
to nº 24 PRATA UNIDADE 30 12,25 367,50

113 Espátula para resina PRATA UNIDADE 30 12,25 367,50

115 Esponja hemostática MAQUIRA CAIXA 120 78,90 9.468,00

116 Eucaliptol BIODINAMICA UNIDADE 50 11,00 550,00

117 Eugenol BIODINAMICA UNIDADE 100 13,70 1.370,00

118 Evidenciador de placa BIODINAMICA UNIDADE 100 6,40 640,00

119 Explorador de ponta 
curva nº 05 PRATA UNIDADE 100 11,90 1.190,00

120 Explorador de ponta 
reta nº 05 PRATA UNIDADE 20 11,90 238,00

121 Fio de sutura 3–0 
seda (caixa c/24) TECHNEW CAIXA 200 54,50 10.900,00

122 Fio de sutura 4–0 
seda (caixa c/24) TECHNEW CAIXA 100 54,50 5.450,00

124 Fita para autoclave MASTERFIX UNIDADE 120 3,80 456,00

125 Flúor gel acidulado 
sabores variados IODONTOSUL UNIDADE 320 5,00 1.600,00

126 Fórceps cirúrgico 
nº 05 infantil GOLGRAN UNIDADE 15 81,90 1.228,50

127 Fórceps cirúrgico 
nº 150 GOLGRAN UNIDADE 15 81,90 1.228,50

128 Fórceps cirúrgico 
nº 151 GOLGRAN UNIDADE 15 81,90 1.228,50

129 Fórceps c i rúrgico 
nº 16 GOLGRAN UNIDADE 15 81,90 1.228,50

130 Fórceps c i rúrgico 
nº 17 GOLGRAN UNIDADE 15 81,90 1.228,50

131 Fórceps cirúrgico nº 
18 l GOLGRAN UNIDADE 15 81,90 1.228,50

132 Fórceps cirúrgico nº 
18 r GOLGRAN UNIDADE 15 81,90 1.228,50

133 Fórceps c i rúrgico 
nº 69 GOLGRAN UNIDADE 15 81,90 1.228,50

134 Formocresol BIODINAMICA UNIDADE 20 8,30 166,00

135 Hemostop BIODINAMICA UNIDADE 50 25,00 1.250,00

136 Hidróxido de cálcio 
p.a. BIODINAMICA UNIDADE 60 8,50 510,00

137 Hidróxido de cálcio
pasta (hidro c) COLTENE CAIXA 60 32,00 1.920,00

139

Kit acadêmico com-
posto de caneta de 
alta rotação 605 c 
(com acoplamento 
borden, spray triplo, 
rotação máxima de 
380.000 rpm, sistema 
troca–brocas que dis-
pense o uso de extra-
tor de brocas, torque 
mínimo de 0,13 ncm), 
micromotor (com en-
caixe borden, spray 
interno, rotação de 
5.000 a 20.000 rpm, 
sistema de rotação 
ajustável, sistema 
universal intramatic), 
contra–ângulo (com 
encaixe intramatic, 
spray externo de sé-
rie) e peça–reta (en-
caixe intramatic, spray 
externo de série, troca 
de brocas no anel, 
utilize brocas pm de 
2,35mm). Assistência 
técnica

SCHUSTER KIT 2 2.490,00 4.980,00

140

Kit acadêmico com-
posto de caneta de 
alta rotação 605 c 
(com acoplamento 
borden, spray triplo, 
rotação máxima de 
380.000 rpm, sistema 
troca–brocas que dis-
pense o uso de extra-
tor de brocas, torque 
mínimo de 0,13 ncm), 
micromotor (com en-
caixe borden, spray 
interno, rotação de 
5.000 a 20.000 rpm, 
sistema de rotação 
ajustável, sistema 
universal intramatic), 
contra–ângulo (com 
encaixe intramatic, 
spray externo de sé-
rie) e peça–reta (en-
caixe intramatic, spray 
externo de série, troca 
de brocas no anel, 
utilize brocas pm de 
2,35mm). Assistência 
técnica utorizada na 
região (no máximo a 
200 km de distância 
do município

SCHUSTER KIT 6 3.490,00 20.940,00

141 Kit de calcadores de 
a a d CASSIFLEX KIT 8 61,50 492,00

142 Kit de caneta de alta 
rotação SCHUSTER KIT 1 3.896,00 3.896,00

143 Kit de caneta de baixa 
rotação SCHUSTER KIT 1 3.896,00 3.896,00

144
Kit escovação ativid. 
Educ. (creme dental 
+ escova infantil )

HILLO KIT 5000 9,90 49.500,00

145 Lâmina de bistur i 
nº 12 MAXICOR CAIXA 10 41,50 415,00

146 Lâmina de bistur i 
nº 15 MAXICOR CAIXA 20 41,50 830,00

147 Lima de 2ª série (45–
80) tamanho 21 mm k EURODONTO CAIXA 20 32,00 640,00

148 Lima de 2ª série (45–
80) tamanho 25 mm k EURODONTO CAIXA 20 32,00 640,00

149
Lima de 2ª série flexo-
file (45–80) tamanho 
21 mm

EURODONTO CAIXA 30 32,00 960,00

150
Lima de 2ª série flexo-
file (45–80) tamanho 
25 mm

EURODONTO CAIXA 30 32,00 960,00

151
Lima de 2ª série flexo-
file (45–80) tamanho 
31 mm

EURODONTO CAIXA 10 32,00 320,00

152
Lima de 2ª série he-
dstroen (45–80) ta-
manho 21 mm

EURODONTO CAIXA 30 32,00 960,00

153
Lima de 2ª série he-
dstroen (45–80) ta-
manho 25 mm

EURODONTO CAIXA 30 32,00 960,00

154
Lima de 2ª série he-
dstroen (45–80) ta-
manho 31 mm

EURODONTO CAIXA 30 32,00 960,00

155
Lima de primeira sé-
rie tamanho 21mm ( 
flexofile)

EURODONTO CAIXA 60 32,00 1.920,00

156
Lima de primeira sé-
rie tamanho 25mm ( 
flexofile)

EURODONTO CAIXA 50 32,00 1.600,00

157
Lima de primeira sé-
rie tamanho 31mm ( 
flexofile)

EURODONTO CAIXA 20 32,00 640,00

158 Lima nº 08 de primeira 
série tamanho 21 k EURODONTO CAIXA 5 32,00 160,00

159 Lima nº 08 de primeira 
série tamanho 25 k EURODONTO CAIXA 5 32,00 160,00

160 Lima nº 10 de primeira 
série tamanho 21 k EURODONTO CAIXA 5 32,00 160,00

161 Lima nº 10 de primeira 
série tamanho 25 k EURODONTO CAIXA 5 32,00 160,00

162 Lima nº06 de primeira 
série tamanho 21 k EURODONTO CAIXA 5 32,00 160,00

163
Lima redstroen de 
primeira serie tama-
nho 21mm

EURODONTO CAIXA 50 32,00 1.600,00

164
Lima redstroen de 
primeira série tama-
nho 25mm

EURODONTO CAIXA 50 32,00 1.600,00

165
Lima redstroen de 
primeira serie tama-
nho 31mm

EURODONTO CAIXA 20 32,00 640,00

166 Limanº 06 de primeira 
série tamanho 25 k EURODONTO CAIXA 5 32,00 160,00

169 Luvas para procedi-
mento tamanho G DESCARPACK CAIXA 100 45,00 4.500,00

170 Luvas para procedi-
mento tamanho M DESCARPACK CAIXA 250 45,00 11.250,00

171 Luvas para procedi-
mento tamanho P DESCARPACK CAIXA 250 45,00 11.250,00

172 Luvas para procedi-
mento tamanho PP DESCARPACK CAIXA 200 45,00 9.000,00

173
Mascara descartá-
vel tripla face com 
elástico

MEDIX CAIXA 400 17,40 6.960,00

176 Microbrush BIODINAMICA CAIXA 120 20,50 2.460,00

181
Óleo lubrificante para 
canetas de alta e bai-
xa rotação

IODONTOSUL UNIDADE 50 18,30 915,00

183 Óxido de zinco BIODINAMICA UNIDADE 40 6,30 252,00

184 Papel grau cirúrgico 
15x 100 cm HOSPFLEX UNIDADE 50 110,00 5.500,00

185 Papel grau cirúrgico 
30x 100 cm HOSPFLEX UNIDADE 50 168,00 8.400,00

186 Paramonoclorofenol 
canforado BIODINAMICA UNIDADE 40 11,80 472,00

187 Pasta profilatica IODONTOSUL UNIDADE 120 6,00 720,00

190 Película radiográfica 
adulto KULZER CAIXA 50 157,00 7.850,00

192 Pinça adson 12cm 
1x2 dentes PRATA UNIDADE 12 24,00 288,00

195 Pinça halstead mos-
quito 09cm curva GOLGRAN UNIDADE 12 54,90 658,80

196 Pinça halstead mos-
quito 09cm reta GOLGRAN UNIDADE 12 54,90 658,80

197 Pinça halstead mos-
quito 12cm curva GOLGRAN UNIDADE 12 47,65 571,80

198 Placa de vidro IODONTOSUL UNIDADE 6 11,90 71,40

200 Porta agulha mayo 
hegar 14cm GOLGRAN UNIDADE 60 54,90 3.294,00

201 Porta algodão inox FLEXINOX UNIDADE 8 49,00 392,00

202

Porta amálgama, au-
toclavavel. Acondicio-
nado em embalagem 
original do fabricante, 
com nome do respon-
sável técnico, o lote, 
data de fabricação, 
validade no mínimo 
24 meses registro na 
anvisa.

MAQUIRA UNIDADE 20 20,00 400,00

204
Pote de Cápsulas de 
amálgama 01 dose 
pote com 500

SDI CAIXA 40 1.200,00 48.000,00

205 Pvpi – 1l FARMAX UNIDADE 15 24,80 372,00

207 Resina composta fo-
top. A1 DFL UNIDADE 120 16,90 2.028,00

208 Resina composta fo-
top. A2 DFL UNIDADE 120 16,90 2.028,00

209 Resina flow MAQUIRA UNIDADE 40 16,90 676,00

210 Resina fotop. Com-
post. B1 DFL UNIDADE 120 16,90 2.028,00

211 Resina fotop. Com-
post. B2 DFL UNIDADE 120 16,90 2.028,00

212 Resina fotop. Com-
posta oa3,5 DFL UNIDADE 60 16,90 1.014,00

213 Resina fotop. Esmalte 
a3,5 DFL UNIDADE 60 16,90 1.014,00

214 Selante dentinário MAQUIRA UNIDADE 60 19,80 1.188,00

215 Seringa carpule CASSIFLEX UNIDADE 80 41,90 3.352,00

217 Solução fixadora KULZER UNIDADE 40 10,90 436,00

218 Solução reveladora KULZER UNIDADE 40 10,90 436,00

219 Sugador c/40 SSPLUS PACOTE 500 9,00 4.500,00

220 Sugador cirurgico 
descartável MAQUIRA CAIXA 100 19,70 1.970,00

222 Tesoura iris curva GOLGRAN UNIDADE 50 30,00 1.500,00

223 Tesoura iris peque-
na reta GOLGRAN UNIDADE 50 30,00 1.500,00

227 Touca descartável MEDIX PACOTE 250 15,00 3.750,00

228 Verniz cavitário para 
amálgama BIODINAMICA UNIDADE 50 15,00 750,00

TOTAL 627.156,45

VENCEDOR: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA
CNPJ: 09.210.219/0001-90
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 Ácido fosfórico 37% 
(pcte. C/3) 2I PACOTE 300 4,50 1.350,00

5 Agua Destilada 5 LI-
TROS CRISTAL GALÃO 300 11,20 3.360,00

9 Alavanca apexo 303 LIFLEX UNIDADE 10 39,00 390,00

12 Alavanca seldin – 
adulto LIFLEX UNIDADE 30 39,00 1.170,00

13 Alavanca seldin – pe-
diatrica LIFLEX UNIDADE 30 39,00 1.170,00

27 Anti–septico bucal liq. 
Frasco c/ 1l VICPHARMA UNIDADE 12 29,00 348,00

64 Brunidor COOPERFLEX UNIDADE 30 8,96 268,80

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 4 de janeiro de 2022 

Publicidades
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74 Carbono p/ articula-
ção IODONTOSUL UNIDADE 100 1,98 198,00

75 Cimento cirúrgico 
(pasta) IODONTOSUL CAIXA 48 29,00 1.392,00

76 Cimento cirurgico pó 
38 gramas IODONTOSUL UNIDADE 40 29,00 1.160,00

94 Conj. Alavancas sel-
din – adulto LIFLEX KIT 30 96,00 2.880,00

95 Conj. Alavancas sel-
din – pediatrica LIFLEX KIT 30 96,00 2.880,00

96 Cotosol 2I UNIDADE 120 9,80 1.176,00

98 Cunha de madeira AAF DO 
BRASIL PACOTE 40 10,95 438,00

99 Cureta de dentina KONNEN UNIDADE 30 6,42 192,60

100 Cureta de lucas KONNEN UNIDADE 28 7,60 212,80

101 Cureta de lucas nº 87 LIFLEX UNIDADE 50 9,00 450,00

109 Escova de robinson AAF DO 
BRASIL UNIDADE 300 1,95 585,00

110 Espátula de hollem-
back LIFLEX UNIDADE 30 9,00 270,00

114 Espelho autoclavavel IODONTOSUL UNIDADE 360 3,00 1.080,00

123 Fio dental rolo com 
100 metros MEDIFO UNIDADE 70 2,96 207,20

138 Irm AAF DO 
BRASIL CAIXA 90 24,00 2.160,00

174 Matriz de aço 5mm AAF DO 
BRASIL UNIDADE 100 1,96 196,00

175 Matriz de aço 7 mm AAF DO 
BRASIL UNIDADE 100 2,14 214,00

177
Moldeiras descartá-
veis para aplicação 
de flúor adulto

AAF DO 
BRASIL PACOTE 20 39,00 780,00

178
Moldeiras descartá-
veis para aplicação 
de flúor infantil

AAF DO 
BRASIL PACOTE 20 39,00 780,00

180 Oculos de proteção 
anti embassante IPANEMA UNIDADE 50 3,98 199,00

182 Otosporim FQM UNIDADE 40 19,25 770,00

189 Pedra pomes AAF DO 
BRASIL UNIDADE 120 4,60 552,00

191 Pinça adson 12 cm s/
dentes KONNEN UNIDADE 5 19,00 95,00

193 Pinça allis 18cm COOPERFLEX UNIDADE 10 49,00 490,00

194 Pinça clínica KONNEN UNIDADE 100 8,40 840,00

203 Pote dappen PREVEN UNIDADE 20 3,98 79,60

206 Régua milimetrada PREMIUM UNIDADE 15 7,00 105,00

216 Sindesmótomo KONNEN UNIDADE 15 6,80 102,00

221 Taça de borracha PREVEN UNIDADE 120 1,58 189,60

226 Tira de poliéster PREVEN PACOTE 120 2,00 240,00

TOTAL 28.970,60
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Baia da Traição firmar 

contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-
-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00047/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Baia da Traição, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida 
no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00047/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00047/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI.
CNPJ: 11.054.242/0001-84.
Item(s): 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 28 - 

29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 
- 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 
- 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 97 - 102 - 103 - 104 
- 105 - 106 - 107 - 108 - 111 - 112 - 113 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 124 - 125 
- 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 
- 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 
- 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 176 - 181 - 183 - 184 - 185 - 186 
- 187 - 190 - 192 - 195 - 196 - 197 - 198 - 200 - 201 - 202 - 204 - 205 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 
- 212 - 213 - 214 - 215 - 217 - 218 - 219 - 220 - 222 - 223 - 227 - 228.

Valor: R$ 627.156,45.
- PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.
CNPJ: 09.210.219/0001-90.
Item(s): 1 - 5 - 9 - 12 - 13 - 27 - 64 - 74 - 75 - 76 - 94 - 95 - 96 - 98 - 99 - 100 - 101 - 109 - 110 - 114 

- 123 - 138 - 174 - 175 - 177 - 178 - 180 - 182 - 189 - 191 - 193 - 194 - 203 - 206 - 216 - 221 - 226.
Valor: R$ 28.970,60.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Rio Tinto.
Baia da Traição - PB, 22 de Dezembro de 2021

EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES (CJA–06) E O CON-
JUNTO PROFESSOR (CJP–01) DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - R$ 262.300,00.

Belém - PB, 03 de Janeiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PRORROGAÇÃO PRAZO
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e MEDICALMED REPRESENTACOES, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº CNPJ nº 
27.705.997/0001-31.Ref. PE 00007/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO ELE-
TROCARDIÓGRAFO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Extrato do 1º. 
TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00195/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente 
a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 15 (quinze dias), passando sua vigência perdurar de 
30.12.2021 até 13.01.2022 sob a dotação orçamentária: 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
BELÉM 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE – APS 214.000000 
TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO 
FEDERAL 491.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  10.301.1008.2135 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM  211.000000 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE  577.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE. Assinaturas da prorrogação contratual em: 30/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ 
O FIM DO EXERCICIO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00057/2021. 
DOTAÇÃO: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2009.2009 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001.000000 RECURSOS OR-
DINÁRIOS 0094.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.03 SECRETARIA 
DE FINANÇAS 04.123.2006.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0137.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO 04.129.2006.2210 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE ARRECADAÇÃO TRI-
BUTÁRIA 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0162.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 111.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
0212.3.3.90.30.00.1.111.0000 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.1001.2024 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40% 113.000000 TRANSFE-
RENCIAS DO FUNDEB 40% 0234.3.3.90.30.00.1.113.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
12.361.1001.2144 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – QSE 
120.000000 TRANSFERENCIA DO SALÁRIO–EDUCAÇÃO 0297.3.3.90.30.00.1.120.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2008.2203 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
– RECURSOS DO PNATE 111.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE 
IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 0322.3.3.90.30.00.1.111.0000 MATERIAL DE CONSUMO 123.000000 
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL 
0323.3.3.90.30.00.1.123.0000 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2008.2206 MANUTENÇÃO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR – RECURSOS GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA 125.000000 
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE RAPASSES VINCULADOS O 
GOVERNO 0329.3.3.90.30.00.1.125.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.05 SECRETARIA DE 
ESPORTE E TURISMO 27.812.2009.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE ESPORTE E TURISMO 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0367.3.3.90.30.00.1.001.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.2010.2062 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
0436.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.08 SECRETARIA DE DES URBANO, 
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 15.451.2012.2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SEINFRA 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0734.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO 15.451.1011.2086 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 001.000000 
RECURSOS ORDINÁRIOS 0764.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIALD E CONSUMO 02.10 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.2014.2116 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 001.000000 RECURSOS 
ORDINÁRIOS 0917.3.3.90.30.00.1.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.071 FUNDO MUNICI-
PALDE SAUDE DE BELEM 10.305.1008.2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E VIGILANCIA 
EM SAUDE – ACE 214.000000 TRANSFERNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 0553.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM 211.000000 
RECEITA SD E IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 0565.3.3.90.30.00 
MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2140 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAUDE – ACS 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 0585.3.3.90.30.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 10.302.1007.2159 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA – SAMU 192 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA 
DE IMPOSTOS – SAUDE 0615.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 214.000000 RECEI-
TAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 0616.3.3.90.30.00 
MATERIAL DE CONSUMO 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE BELEM 
08.244.2011.2089 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 
BELEM – FMAS 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0788.3.3.90.30.00.1.001.0000 MA-
TERIAL DE CONSUMO 08.244.2011.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 
TUTELAR 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 814.3.3.90.30.00 MATEIRAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Belém e: CT Nº 00001/2022 - 03.01.22 - RAYSSA MARQUES LEITE MEIRELES & 
CIA LTDA - ME - R$ 1.712.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 00012/2021 cujo 

objeto é, Contratação de Empresa para elaboração de projeto e execução da instalação de sistema 
fotovoltaico do tipo on-grid para atender unidades de educação Secretaria de Educação de Cabedelo 
(SEDUC), marcado para o dia 06 de Janeiro de 2022 às 09:00 horas fica adiado para o dia 18 de 
Janeiro de 2022 às 09:00 horas . Motivo: Alteração no Termo de Referencia. 

Telefone: (083) 3250-3222 / E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 03 de Janeiro de 2022

Ramon Sorrentino Batista
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, por meio do 
site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E 
MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E MERENDA 
ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. Abertura da sessão pública: 14:00 horas 
do dia 17 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 17 de Janeiro de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Cachoeira dos Indios - PB, 03 de Janeiro de 2022
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 08:30 horas do dia 21 de janeiro de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE ARQUI-
BANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO CONGO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitaca-
ocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 03 de janeiro de 2022
JUÇARA QUINTANS DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, por meio do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTOR. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 17 de janeiro de 2022. Início da fase 
de lances: 09:01 horas do dia 17 de janeiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coxixola - PB, 03 de janeiro de 2022
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Janeiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de material escolar 
para compor o Kit Pedagógico Estudantil do ano letivo de 2022, para a Rede Municipal de Ensino 
deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 30 de Dezembro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - SRP
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h00min, do dia 14 de Janeiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Lubrificantes destinados a atender a Frota Veicular Própria e/ou locada a Edilidade até o fim 
do exercício de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 
08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 03 de Janeiro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h00min, do dia 17 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa espe-
cializada para serviços de mão–de–obra da frota veicular pertencentes a administração municipal 
no exercício de 2022 Conforme termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada 
do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 03 de Janeiro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE CANCELAMENTO

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

SENCIAL Nº 00122/2021, cujo objeto trata-se da Aquisições parceladas de Pneus/outros para melhor 
funcionamento das Secretarias Municipais até Dezembro de 2022, publicado no dia 20/12/2021, 
no Diário Oficial do Município de Guarabira/PB, Diário Oficial do Estado/PB, e Jornal A União.

MOTIVO: Por eventual interesse público.
Guarabira, 03 de Janeiro de 2022

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA          
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.044/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/123441
CHAVE CGM: R5IL-I4L3-UPOT-RFRQ
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público que fará realizar 
a Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.044/2021, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios a 
ser realizada no dia 03 de fevereiro de 2022, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como 
objeto a Contratação de Empresa especializada de Engenharia para execução dos serviços de 
implantação de drenagem e pavimentação em CBUQ e paralelepípedo em diversos bairros em João 
Pessoa ( bairros: Cristo Redentor, Cuiá, Gramame, Grotão, Indústrias, João Paulo II, José Américo, 
Mumbaba, Paratibe, Planalto Boa Esperança, Valentina Figueiredo, Aeroclube, Alto do Céu, Alto 
do Mateus, Cruz das Armas, Estados, Jardim Oceania, Pedro Gondim, Tambaú e Torre). A cópia 
do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir de terça-feira 
dia 04/01/2022, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Qualquer informação será prestada na Sala da 
Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infraestrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 
721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h às 16h, Fone 
(83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com. 

João Pessoa, 03 de janeiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através de sua CPL, torna público que a empresa 

QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA interpôs Recurso Administrativo quanto a decisão que lhe 
inabilitou na Tomada de Preços nº 001/2021. Ficam as demais empresas participantes notificadas 
a apresentarem contra razões, caso queiram, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Fica suspensa a 
abertura do envelope da proposta de preços da empresa habilitada, que estava apraza para o dia 
04/01/2022 às 9:00 horas, até o julgamento do recurso interposto.  

Juarez Távora(PB), 3 de janeiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através de sua CPL, torna público que a empresa 

QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA interpôs Recurso Administrativo quanto a decisão que lhe 
inabilitou na Tomada de Preços nº 002/2021. Ficam as demais empresas participantes notificadas 
a apresentarem contra razões, caso queiram, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Fica suspensa a 
abertura do envelope da proposta de preços da empresa habilitada, que estava apraza para o dia 
04/01/2022 às 10:30 horas, até o julgamento do recurso interposto.  

Juarez Távora(PB), 3 de janeiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Dalmo Teixeira, sn - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de combustíveis e derivados de petróleo destinados a frota veículos próprios 
e locados da Prefeitura Municipal de Juru – PB. Abertura da sessão pública: 14:30 horas do dia 14 
de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 14:35 horas do dia 14 de janeiro 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 5450/05; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação per-
tinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@
hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 04 de janeiro de 2022.
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de peças automotivas/serviços similares para atender as necessidades da Administração Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE RIBEIRO DOS 
SANTOS - R$ 224.200,00; MARCELO PEREIRA DINIZ - R$ 235.000,00. Ficam os licitantes con-
vocados para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Logradouro - PB, 03 de Janeiro de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 08h30min do dia 18 de janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Combustíveis 
para atender a frota municipal no exercício de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00001/2015. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Logradouro - PB, 03 de janeiro de 2022
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 10h30min do dia 18 de janeiro de 2022, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no ramo 
pertinente para serviços de lavagem de veículos desta Edilidade. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00001/2015. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Logradouro - PB, 03 de janeiro de 2022
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de peças automotivas/serviços similares para atender as ne-
cessidades da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orça-
mento vigente Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.39.01 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00001/2022 - 03.01.22 - 
ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS - R$ 224.200,00; CT Nº 00002/2022 - 03.01.22 - MARCELO 
PEREIRA DINIZ - R$ 235.000,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00010/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para co-

nhecimento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00010/2021, que 
tem como objeto: Contratação de empresa especializada para Ampliação da Creche Maria Lúcia 
Simplicio no Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, o 
Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação do referido processo realizado pela 
comissão de licitação. Considerações da Comissão: Empresas HABILITADAS por cumprirem todas 
as exigências do edital: CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - CNPJ: 20.227.311/0001-03; COVALE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 11.170.603/0001-58; EKS CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA – CNPJ 02.750.635/0001-31; ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ Nº 17.560.794/0001-40;  INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 
Nº 03.757.786/0001-84; MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 
31.094.999/0001-09; TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 
29.050.310/0001-00; TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS 
LTDA - CNPJ: 21.933.413/0001-07; Licitantes inabilitados por não cumprir todas as exigências 
do edital: CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMÃOS LTDA, CNPJ Nº 40.485.838/0001-37 - 
apresentou prestação de garantia – Fiança (item 8.4.3) por instituição não autorizada pelo Banco 
Central, conforme consulta efetuada e conforme - TCU, Acórdão nº 498/2011, Plenário; SABUGI 
CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 42.354.190/0001-95: não apresentou prestação de garantia 
(item 8.4.3) e não apresentou Atestado Operacional  (item 8.5.3). Informa ainda aos licitantes que 
as documentações estão a disposição dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste 
julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 
8.666/93. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Rua José Rosas, 
S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 30 de dezembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR 

PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
Portaria 0001/2021                                     Olho D’água-PB, 03 de Janeiro de 2021.
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE OLHO D’ÁGUA – ESTADO DA PARAÍBA, usando das 

atribuições que lhes são conferidas pelo art. 20, inciso V, da Lei Municipal nº 05/90 (LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO).

RESOLVE:
CONSTITUIR – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, para tomar todas as medidas 

necessarias ao processamento e julgamento das licitações que venham a ser execultadas pelo 
Municipio de Olho D’Água, durante o exercicio de 2022, composta da seguinte forma:

                   Nome        CPF     CARGO     OCUPAÇÃO
MARILENE TIBURTINO
LEITE

029315534-84 PRESIDENTE SERVIDORA EFETIVA

ALAELÇO SAMPAIO LEITE 610.039.304-25 MEMBRO SERVIDOR EFETIVO

ROSSIVAN DE OLIVEIRA
FERREIRA 

043.405.954-46 MEMBRO SERVIDOR COMISSIONADO

O Presidente da comissão sera substituido em suas ausencias e impedimentos pelo segundo 
nomeado, ficando desiguinado como suplente da comissão a servidora AKILMA REGIA TRAJANO 
DE ALMEIDA, CPF de nº 973.667.575-00, a servindo-lhes de titulo para posse e exercicio do cargo 
a presente portaria.

Publique-se no Diario Oficial do Municipio, divulgue em outros meios de comunicação e dê-se 
ciêcia. 

Gabinete da Prefeita, Olho D´água-PB, 03 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
Portaria 0002/2022                                     Olho D’água-PB, 03 de Janeiro de 2022.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE OLHO D’ÁGUA – ESTADO DA PARAÍBA, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pelo art. 20, inciso V, da Lei Municipal nº 05/90 (LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO).

RESOLVE:
DESIGNAR – A servidora MARILENE TIBURTINO LEITE, CPF: 029.315.534-84, para servir 

como PREGOEIRO OFICIAL e como equipe de apoio composta da seguinte forma: 

Nome CPF CARGO     OCUPAÇÃO
ALAELÇO SAMPAIO LEITE 610.039.304-25 MEMBRO Servidor Efetivo

ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA 043.405.954-46 MEMBRO Servidor Comissionado
 
Para tomar todas as medidas necessárias ao processamento e julgamento das licitações rea-

lizadas na modalidade pregão, que venham a ser executadas pelo município de Olho D’água-PB.
O pregoeiro oficial, será substituído em suas ausências em impedimento oficiais pelo senhor 

JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA, como pregoeiro substituto.
Ficando designada como suplente como equipe de apoio a servidora AKILMA REGIA TRAJANO 

DE ALMEIDA, CPF de nº 973.667.575-00, a servindo-lhes de título para posse e exercício do cargo 
a presente portaria.

Publique-se no Diário Oficial do Município, divulgue em outros meios de comunicação e dê-se 
ciência. 

Gabinete da Prefeita, Olho D´água-PB, 03 de Janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por desconto, para: Aquisição parcelada 
e diária de Combustíveis, destinados a frota de veículos de propriedade da Prefeitura, Contratados, 
locados, à disposição ou vinculados a atividade pública do município de Paulista – 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 009/09; 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: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 03 de Janeiro de 2022
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00001/2022, por 

menor preços por item, com objeto, Aquisição de gêneros alimentícios, aquisição parcelada de 
carnes bovina, frango e seus derivados, destinados a merenda escolar e demais atividades dos 
programas da secretaria de educação do Município de Pedra Branca-PB. Abertura dia 14/01/2022 
às 09:00 horas, no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de 
Brasília. O Edital Completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de Licitações, no horário 
de 08:00 às 12:00 horas ou pelos endereços eletrônico: www.pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.
pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 03 de janeiro de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º. 00008/2021
Objeto: credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos que não constam do 

rol da Farmácia Básica e por se tratarem de produtos para atendimento aos casos especiais e de 
emergência, destinados à população carente deste município de Piancó-PB.

Vencedoras: A empresa DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA-ME – CNPJ nº 
11.971.243/0001-93, apresentou proposta com o percentual de 11% pra o item 01 – MEDICAMEN-
TOS GENÉRICOS com o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), apresentou o percentual de 
12% para o item  2 – MEDICAMENTOS SIMILAR com o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 
apresentou o percentual de desconto de 12% para o item 3- MEDICAMENTOS DE REFERENCIA 
com o valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), sendo vencedora com o 
valor global de R$ 965.000,00 (novecentos e sessenta e cinco mil reais). Resolve, HOMOLOGAR 
o procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 00012/2020, e ADJUDICAR o objeto 
licitado em favor da licitante vencedora.

Piancó-PB, 03 de Janeiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
NOTIFICAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2020
A prefeitura municipal de Piancó-PB, por meio dacomissão de licitação vem notificar a empresa 

SOMOS COSNTRUÇÕES EIRELI - ME – CNPJ 35.042.630/0001-03, para comparecerno setor 
de Licitação ou manifestar via emailinteresse em assumir os termos do contrato, nas mesmas 
condições pactuadascom a empresa VANESSA CABRAL LEITE DE SOUSA EIRELI-CNPJ nº 
34.283.502/0001-99 pelo motivo de esta empresa não ter cumprido com as obrigações assessorias 
ao contrato, nos termos do Art. 64, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. Concede prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para comparecimento da empresa.A não manifestação da empresa implica na perda do 
direito de assinar contrato e na convocação da empresa subsequente.

Piancó - PB, 03de Janeiro de 2022
Bruna Marília Pereira Queiroz Nunes

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó 
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA  

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó torna público, através da comissão de licitação, julgamento das 

propostas de preços. Foi declarada classificada a proposta da empresa CONCRETA ENGENHARIA 
LTDA-CNPJ 22.057.226/0001-61, com o valor global de R$ 387.555,73 (trezentos e oitenta e sete 
mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos). Concede-se o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para recurso.

Piancó - PB, 03 de Janeiro de 2022.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó 
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA  

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó torna público, através da comissão de licitação, julgamento das 

propostas de preços. Foi declarada classificada a proposta da empresa CONCRETA ENGENHARIA 
LTDA-CNPJ 22.057.226/0001-61, com o valor global de R$ 367.739,01 (trezentos e sessenta e 
sete mil, setecentos e trinta e nove reais e um centavos). Concede-se o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para recurso.

Piancó - PB, 03 de Janeiro de 2022.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2021
 Objeto: Registro de preços para a contratação dos serviços de locação de veículos destinados 

a Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
 Empresa vencedora: WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item OBJETO MARCA/
MODELO UND QUANT. PÇ. UNIT. VALOR TOTAL

06

VEÍCULO TIPO PASSEIO, 
MOTOR 1.0, CÂMBIO
MANUAL, QUATRO
PORTAS, COM AR
CONDICIONADO, COM
APARELHO DE SOM 
BLUETOOTH PENDRIVE
SD RÁDIO ANO A PARTIR 
DE 2021, COMBUSTÍVEL 
FLEX, EMPLACAMENTO 
RENOVADO. PARA 
FICAR DESTINADOS
AOS CAPS TM – CAPS
TRANSTORNO MENTAL,
CAPS I – CAPS INFANTIL, 
CAPS AD – CAPS ÁLCOOL 
E DROGAS.

VW GOL MES 12 1.959,95 23.519,40

07

VEÍCULO TIPO PASSEIO, 
MOTOR 1.0, CÂMBIO 
MANUAL, QUATRO 
PORTAS, COM AR
 CONDICIONADO, COM 
APARELHO DE SOM 
BLUETOOTH PENDRIVE
 SD RÁDIO, ANO A PARTIR 
DE 2021, COMBUSTÍVEL
FLEX, EMPLACAMENTO
RENOVADO. PARA 
FICAR DESTINADO 
CRAS – CENTRO
DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

VW GOL MES 12 1.959,95 23.519,40

TOTAL R$ 47.038,80

Piancó-PB 03de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00057/2021
 Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestar os serviços 

de serralharia destinados a todas as secretarias do Municipal de Piancó-PB, durante o exercício 
de 2022.

 Empresa vencedora: AGACY GOMES CHAGAS 72667338472 - CNPJ Nº 33.456.069/0001-83
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item Produto Modelo Marca/
Fabricante Qtde Valor 

Unitário
Valor 
Total

0001
SERVIÇOS DE 
FABRICAÇÕES 
DE PORTÕES

Serviços de
fabricações de portões SERVIÇOS 150M R$300,00 45.000,00

0002
SERVIÇOS DE 
FABRICAÇÕES 
DE JANELAS E 
PORTAS

Serviços de 
fabricações de janelas 
e por

SERVIÇOS 100M R$415,00 41.500,00

0003
SERVIÇOS DE 
REPAROS NO 
LOCAL

Serviços de reparos
 nolocal SERVIÇO 250h R$145,00 36.250,00

0004
SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO 
DE ENFEITES E 
ADEREÇOS

Serviços de  
confecção de enfeites 
e ader

SERVIÇO 100M R$415,00 41.500,00

0005
SERVIÇOS DE 
REPARO NA 
OFICINA

Serviços de 
reparo na oficina SERVIÇO 200h R$145,00 29.000,00

0006 FA B R I C A Ç Ã O 
DE GRADES Fabricação de Grades SERVIÇO 120M R$425,00 51.000,00

TOTAL DO 
VENCEDOR R$244.250,00

Piancó-PB,03de Janeirode 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2021
Objeto: Registro de preços para a contratação dos serviços de locação de veículos destinados 

a Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
 Empresa vencedora: MARIA LIANI LEONARDO-ME
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item OBJETO MARCA/
MODELO UND QUANT. PÇ. UNIT. VALOR TOTAL

09

VEÍCULO TIPO VAN,
COM CAPACIDADE 
PARA 17 
PASSAGEIROS, COM 
AR CONDICIONADO,
COMBUSTÍVEL
A DIESEL,
EMPLACAMENTO
RENOVADO. PARA 
ATENDES AS 
NECESSIDADES
DA SECRETARIA
DE SAÚDE PARA 
FAZER VIAGENS
A TRATAMENTOS
DE HEMODIÁLISE
DESTE MUNICÍPIO.

FIAT 
DUCATO 
MINIBUS

MES 12 6.990,00 83.880,00

TOTAL R$ 83.880,00

Piancó-PB 03 de janeiro .de 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2021
Objeto: Registro de preços para a contratação dos serviços de locação de veículos destinados 

a Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
 Empresa vencedora: WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item OBJETO MARCA/
MODELO UND QUANT. PÇ. UNIT. V A L O R 

TOTAL

06

VEÍCULO TIPO PASSEIO,
MOTOR 1.0, CÂMBIO
MANUAL, QUATRO 
PORTAS, COM AR 
CONDICIONADO, COM 
APARELHO DE SOM 
BLUETOOTH PENDRIVE
SD RÁDIO ANO A PARTIR
DE 2021, COMBUSTÍVEL
FLEX, EMPLACAMENTO 
RENOVADO. PARA FICAR 
DESTINADOS AOS CAPS
TM – CAPS 
TRANSTORNO MENTAL, 
CAPS I – CAPS INFANTIL,
CAPS AD – CAPS 
ÁLCOOL E DROGAS.

VW GOL MES 12 1.959,95 23.519,40

07

VEÍCULO TIPO PASSEIO, 
MOTOR 1.0, CÂMBIO 
MANUAL, QUATRO 
PORTAS, COM AR 
CONDICIONADO, COM 
APARELHO DE SOM 
BLUETOOTH PENDRIVE 
SD RÁDIO, ANO A PARTIR 
DE 2021, COMBUSTÍVEL 
FLEX, EMPLACAMENTO
RENOVADO. PARA 
FICAR DESTINADO
CRAS – CENTRO
DE REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

VW GOL MES 12 1.959,95 23.519,40

TOTAL R$ 47.038,80

Piancó-PB 03 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: MARIA LIANI LEONARDO-ME, CNPJ Nº 17.690.649/0001-84
Objeto: Registro de preços para a contratação dos serviços de locação de veículos destinados 

a Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Valor global: R$ 83.880,00 (oitenta e três mil e oitocentos e oitenta reais).

Piancó-PB, 03 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, 

cadastrada no CNPJ Nº 27.296.477/0001-12
Objeto: Registro de preços para a contratação dos serviços de locação de veículos destinados 

a Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Valor global: R$47.038,80 (quarenta e sete mil, trinta e oito reais e oitenta centavos).

Piancó-PB, 03 de Janeiro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVOS

OBJETO: SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES: CARDIOLOGIA, PSIQUIATRIA, 
ORTOPEDIA, OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, NEUROLOGIA + EXAMES EEG, UROLOGIA, 
ENTRE OUTRAS ESPECIALIDADES e ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO 
(P.A.) E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO E URGÊNCIAS PARA PRESTAR 
ATENDIMENTO NA POLICLINICA. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00002/2021. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00026/2021 - Neurocentro Centro de Neurologia e 
Metodos de Diag Ltda - ME - CNPJ: 01.024.347/0001-37 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 
10 meses. CT Nº 00029/2021 - Polivida Clinica de Saude Popular Ltda - CNPJ: 22.494.864/0001-
40 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 10 meses. CT Nº 00030/2021 - Ivanildo Franco da Silva 
Eireli - ME - CNPJ: 23.472.167/0001-50 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 10 meses. CT Nº 
00031/2021 - Mais SaudeServicosMedicos Ltda - CNPJ: 27.380.620/0001-50 - 1º Aditivo - prorroga 
o prazo por mais 10 meses. ASSINATURA: 31.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 09:30 horas do dia 14 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTIVEIS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS 
SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 0037/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail:cplsantahelena.pb@gmail.com; http://santahelena.
pb.gov.br/. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 03 de Janeiro de 2022
JOSÉ CÁSSIO LIMEIRA ESTRELA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Janeiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS EM ATENDIMENTO A 
DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA – 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 0037/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: 
http://santahelena.pb.gov.br/. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 03 de Janeiro de 2022
JOSÉ CÁSSIO LIMEIRA ESTRELA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 09:30 horas do dia 14 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTIVEIS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS 
SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 0037/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail:cplsantahelena.pb@gmail.com; http://santahelena.
pb.gov.br/. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 03 de Janeiro de 2022
JOSÉ CÁSSIO LIMEIRA ESTRELA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Janeiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTIVEIS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SANTA HELENA. 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 0037/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail:cplsantahelena.pb@gmail.com; http://santahelena.
pb.gov.br/. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 03 de Janeiro de 2021
JOSÉ CASSIO LIMEIRA ESTRELA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Janeiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
AUTOMOVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA 
HELENA. 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 
0037/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (83) 35421055. E-mail:cplsantahelena.pb@gmail.com; http://santahelena.pb.gov.br/. Edital: 
www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 03 de Janeiro de 2022
JOSÉ CASSIO LIMEIRA ESTRELA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 03 de janeiro de 2022. 
A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 077/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DE CUR-
SOS DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- KOBEST COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA
CNPJ: 41.300.867/0001-40
Valor R$ 877.110,00
- LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA
CNPJ: 12.807.382/0001-49
Valor R$ 60.300,00
Publique-se e cumpra-se.

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Santa Rita - PB, 03 de janeiro de 2022. 
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 078/2021, que ob-

jetiva: AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR PESADO (FUMACÊ) PARA ATENDER OS SERVIÇOS 
DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/
PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente vencedor:

- ERRADIK SAUDE AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS EIRELI
CNPJ: 26.221.566/0001-37
Valor R$: 38.456,00
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022
OBJETO: Aquisição de trator agrícola, destinado ao município de São Domingos. Data e Local, 

às 09:00 horas do dia 17/01/2022, através do Portal de Compras Públicas, no endereço https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/.

São Domingos - PB, 03 de janeiro de 2022.
FRANCISCO JERFESON DO NASCIMENTO.

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TRA-
TOR AGRÍCOLA DE PNEUS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB, CONFORME 
CONVÊNIO(907685/2020). Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 17 de Janeiro de 2022. 
Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 17 de Janeiro de 2022. Referência: horário de Brasília 
- DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10024/19; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado também pelo 
e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 03 de Janeiro de 2022
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
AVISO DE RESULTADO DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
OBJETO: Execução de Obras de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos na Rua 

Manoel Marcelino no Perímetro Urbano do Município de São José do Sabugí/PB, Conforme Planilha 
Orçamentária e Projeto Básico em Anexo com o seguinte resultado 1) HGS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOSEIRELI – cujo valor total e de R$ 150.002,79, 2) SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 
EIRELI – cujo valor total e de R$ 152.181,61, 3) JOSÉ CREZIO LOPES FILHO – cujo valor total 
e de R$ 156.933,38 (obs: o representante desta empresa não assinou a proposta de preços foi 
dado um prazo de 48 horas para que o representante se apresente para assinar o não compare-
cimento da referida empresa será desclassificada a proposta de preços), 4) MENDONÇA E SILVA 
CONST. E LOCAÇÕES LTDA – cujo valor total e de R$ 156.944,54, 5) TORRES E ANDRADE 
CONST. PRÉ–MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA – cujo valor total e de R$ 159.515,00, 6) RENOVA 
CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LTDA – cujo valor total e de R$ 160.383,78, 7) CAMPO FELIZ 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – cujo valor total e de R$ 160.687,01,  8) JMSV CONSTRU-
ÇÕES EIRELI – cujo valor total e de R$ 165.601,97,  9) INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – cujo valor total e de R$ 169.088,37, 10) AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – cujo valor total e de R$ 170.765,61,  11) RANULFO TOMAZ DA SILVA – cujo valor total 
e de R$ 172.619,98  e  12) CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI – cujo valor total e de R$ 
174.362,73. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São 
José do Sabugí - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34671028. 
E-mail: prefeitura@saojosedosabugi.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 03 de Janeiro de 2022
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AvisoAPRECIAÇÃO DE RECURSO NO AMBITO DO GABINETE

TOMADA DE PREÇOS N 4/2021
Torna-se público que,
Diante das razões de fato e de direito expostas pelo IlustrePresidente da CPL, em sua mani-

festação, qualCONHEÇO recursoadministrativo interposto pela empresa RENAN RODRIGUES 
SILVA LTDA, pois,fase oportuna sefez presente os requisitos de admissibilidade.Mediante o que foi 
apresentado pelo recorrente e a Presidente,DESPACHO: CONCEDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL 
recorrente, noque diz respeito a INABILITAÇÃO das empresas: J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELIe 
PB CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA..

Telefone: no site
Email: no site

TACIMA- PB, 28 -12-2021.
Luis Rodrigues Sobrinho

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AvisoAPRECIAÇÃO DE RECURSO NO AMBITO DO GABINETE

TOMADA DE PREÇOS N 4/2021
Torna-se público que,
Diante das razões de fato e de direito expostas pelo  Ilustre Presidente da CPL, em sua mani-

festação, a qual CONHEÇO o recurso administrativo interpostos pelas empresas B & F EDIFICARE 
ENGENHARIA LTDA, pois, em fase oportuna se fez presente os requisitos de admissibilidade. 
Mediante o que foi apresentado pelos recorrentes e a Presidente,

D E S P A C H O: NEGO-LHE PROVIMENTO ao recorrente, mantendo a decisão original aferida 
pela Presidente em Resultado de Habilitação..

Telefone: no site
Email: no site

TACIMA- PB, 30 -12-2021.
Luis Rodrigues Sobrinho

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AvisoAPRECIAÇÃO DE RECURSO NO AMBITO DO GABINETE

TOMADA DE PREÇOS N 4/2021
Torna-se público que,
Diante das razões de fato e de direito expostas pelo IlustrePresidente da CPL, em sua mani-

festação, qualCONHEÇO recursoadministrativo interposto pela empresa RENAN RODRIGUES 
SILVA LTDA, pois,fase oportuna sefez presente os requisitos de admissibilidade.Mediante o que foi 
apresentado pelo recorrente e a Presidente,DESPACHO: CONCEDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL 
recorrente, noque diz respeito a INABILITAÇÃO das empresas: J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELIe 
PB CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA..

Telefone: no site
Email: no site

TACIMA- PB, 28 -12-2021.
Luis Rodrigues Sobrinho

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AvisoAPRECIAÇÃO DE RECURSO NO AMBITO DO GABINETE

TOMADA DE PREÇOS N 4/2021
Torna-se público que,
Diante das razões de fato e de direito expostas pelo  Ilustre Presidente da CPL, em sua mani-

festação, a qual CONHEÇO o recurso administrativo interpostos pelas empresas B & F EDIFICARE 
ENGENHARIA LTDA, pois, em fase oportuna se fez presente os requisitos de admissibilidade. 
Mediante o que foi apresentado pelos recorrentes e a Presidente,

D E S P A C H O: NEGO-LHE PROVIMENTO ao recorrente, mantendo a decisão original aferida 
pela Presidente em Resultado de Habilitação..

Telefone: no site
Email: no site

TACIMA- PB, 30 -12-2021.
Luis Rodrigues Sobrinho

PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO 2022
DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL DA CREDJUST

O Sr. Paulo Roberto Wanderley Silva, Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo 
dos Integrantes da Justiça do Trabalho da 13ª Região CREDJUST - Ltda., no uso das atribuições 
que lhe conferem o Estatuto Social e o Regimento Interno, convoca os cooperados interessados 
em concorrer à eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, que estejam enquadrados nos termos 
do Estatuto Social e do Regimento Interno da CREDJUST, para que se proceda a inscrição de 
chapa para cargo na Diretoria, bem como de nomes para concorrer a cargo no Conselho Fiscal, 
que será realizada no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste edital, e 
realizar-se-á pessoalmente pelo interessado na sede da COOPERATIVA, situada na Av. Almirante 
Barroso, nº 600, sala 006, centro - João Pessoa-PB CEP-58.013-120, em dias úteis, no horário 
comercial das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min. No ato de registro aos cargos 
da Diretoria e do Conselho Fiscal deverão ser apresentados os documentos conforme exigência 
do Regimento Interno da Credjust. 

João Pessoa, 04 de janeiro de 2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 253/2021
PROCESSO Nº 19.000.014067.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, destinado à Secretaria de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia - SEECT, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 17/01/2022 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: gelic03@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 21-02555-8
João Pessoa, 3 de janeiro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2021
PROCESSO Nº 27.000.004074.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTRADO DE PLÁSTICO 
- PALLET), destinado à SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 17/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02585-6
João Pessoa, 03 de janeiro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2021
PROCESSO Nº 32.901.900028.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (Retroescavadeira, roçadei-
ras, tratores agrícolas, tratores de esteira e outros), destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA - SEDAP, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 18/01/2022 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: gelic08@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 21-02590-4  
João Pessoa, 03 de janeiro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

UNIÃO  A
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2021
PROCESSO Nº 25.901.000040.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BIÓPSIA MAMÁRIA COM EQUIPAMEN-
TOS EM COMODATOS, destinado ao órgão: CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO DO 
CÂNCER, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 17/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02477-6
João Pessoa, 03 de janeiro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 258/2021
PROCESSO Nº 25.250.000248.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, destinado ao INSTI-
TUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - IASS, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 19/01/2022 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: gelic08@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 22-00008-2  
João Pessoa, 03 de janeiro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2021 – UASG 925302
PROCESSO Nº 23.901.000048.2021

Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 
na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DEVENDO 
SER HOMOLOGADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC), CONFORME 
REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL NO 145 (RBAC 145), COM UTILIZAÇÃO 
DE FERRAMENTAL E TÉCNICOS PRÓPRIOS E HABILITADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS 
CONTINUADOS DE CONTROLE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA A AERONAVE PIPER 
SARATOGA, destinado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA - CBMPB, com 
abertura agendada para o dia 13/01/2022 às 09:00h, fica ADIADO para o dia 17/01/2022 às 09h. 
Por oportuno, solicitamos que acompanhem o certame através dos sites www.centraldecompras.
pb.gov.br e www.gov.br/compras.

CADASTRO CGE Nº 21-02524-3
João Pessoa, 03 de janeiro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, SEDIADO À 
AV. MIN. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, NESTA CAPITAL, TORNA PÚBLICO ATRAVÉS 
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, QUE A SEGUINTE LICITAÇÃO DO 
TIPO MENOR PREÇO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CE Nº 020/2020  EM SEU ART. 
1º(VEJA NO ENDEREÇO:HTTPS://DER.PB.GOV.BR/INFORMACOES/LICITACOES/2020-1/
RESOLUCAO-CE-NO-020-2020),TERÁ O SEGUINTE CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 41/2021
Registro CGE Nº 21-02593-8 03/02/2022 10:00

Obras de Pavimentação Asfáltica das Tra-
vessias Urbanas nas cidades de Aparecida, 
Bernardino Batista, bonito de Santa Fé, 
Cachoeira dosÍndios, Cajazeiras, Ibiara, 
Igaracy, Joca Claudino, Lastro, Marizópolis, 
Nazarezinho, Piancó, Poço Dantas, Poço 
José de Moura, Santa Cruz e São Francisco, 
aproximadamente  com 32,41 km.
Valor estimado da obra: R$ 23.420.996,050
Prazo de execução: 300 (trezentos) dias 
corridos

(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa soli-
citante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://www.
centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 03 de janeiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 42/2021
Registro CGE Nº  21-02594-6 03/02/2022 11:00

Obras de Pavimentação Asfáltica das Tra-
vessias Urbanas nas cidades de Baía da 
Traíção,  Anel Viário de Mamanguape e Rio 
Tinto, aproximadamente  com 8,79 km.Valor 
estimado da obra: R$ 15.220.187,28
Prazo de execução: 300 (trezentos) dias 
corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 03 de janeiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 37/2021    
Registro CGE Nº 21-02195-6

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 37/2021 Obras de Pavimentação da Pista de 
Pouso e Decolagem, Pista de Estacionamento e Pista de Taxi do Aeródromo da cidade de Araruna/
PB com 1.100 metros(m)), que após análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, 
respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 
considera classificadas as Empresas na seguinte ordem:   1º lugar: CERQUEIRA CORREIA ENGE-
NHARIA LTDA(*)   - R$ 3.634.755,06 e 2º lugar: SIGA CONSTRUTORA EIRELI – R$ 3.678.459,21

(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 5.4.1 “b” e “c” do edital
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 

do DER/PB 
João Pessoa, 03 de janeiro de 2022.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 32/2021
Registro CGE Nº 21-02061-8

JULGAMENTO FINAL PROPOSTAS
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 32/2021 (Obras de Conservação Rotineira (Ter-
raplenagem e Drenagem) na Malha Rodoviária Pavimentada do Estado da Paraíba sob jurisdição das 
Residências Rodoviárias de Campina Grande e Solânea) , que a Empresa SUPERJET SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA  - EIRELI convocada a apresentar nova proposta de preços, conforme determina 
Edital no  item 14.5 sub itens 14.5.1 , 14.5.2 inciso 14.5.2.1 e 14.5.3, respaldado nos artigos 44 e 45 
da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 32.056, de 2011, o 
fez em tempo hábil. Após análise detalhada na documentação da Proposta de Preços da mesma, 
respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 
11.0 e 14.00 no  item 5.4 sub item 5.4.1 “b” e “c” considera classificadas as Empresas na seguinte 
ordem: 1º lugar: SUPERJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA  - EIRELI                    R$ 3.286.703,03; 
2º lugar - F.SOUZA CAMARGO  SOCIEDADE UNIPESSOAL  LTDA - R$ 3.286.704,04 e  3º lugar 
- CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA - R$.  3.472.204,00.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 03 de janeiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 40/2021
Registro CGE Nº  22-00005-7 04/02/2022 10:00

Obras de Pavimentação Asfáltica das 
Travessias Urbana nas cidades Amparo, 
Barra de São Miguel, Barra De Santana, 
Boa Vista, Cabaceiras, Camalaú, Caraú-
bas, Caturité, Massaranduba, Matinhas, 
Parati, Prata, Riacho de Santo Antônio, 
Santo André, São Domingos Do Cariri, 
São José Dos Cordeiros e Sumé, com 
aproximadamente 25,41 km.
Valor estimado da obra: R$ 23.298.770,46
Prazo de execução: 300 (trezentos) dias 
corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 03 de janeiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001-87

NIRE 25300002034
AVISO AOS ACIONISTAS

DIREITO DE PREFERÊNCIA
Ficam os senhores acionistas comunicados que em decorrência de aumento de capital 

subscrito e integralizado pelo acionista controlador Governo do Estado da Paraíba, ocorrido em 
20 de Dezembro de 2021, calculado com base no valor patrimonial da ação desta Companhia 
na data supracitada, foi concedido aos demais acionistas, conforme disposto no artigo 171 da 
Lei 6.404/76, para no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data desta publicação, o direito de 
preferência para adquirir ações do capital social da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba 
- CAGEPA, na proporção do capital de que é possuidor e nas mesmas condições do acionista 
controlador acima mencionado. 

João Pessoa, 21 de dezembro de 2021
Lúcio Landim Batista da Costa

Presidente do Conselho de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021

Registro CGE Nº. 21-02592-0
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de 

solução global de Call Center - Multicanais, sob demanda, pelo prazo de 24 meses, considerando 
a implantação, operação e gestão de serviços de atendimento telefônico, através do fornecimento 
de tele atendimento Receptivo e Ativo, realização de campanhas, atendimento por meio de 
correio eletrônico – e-mail, SMS e demais soluções de canais de atendimento, disponibilizando 
infraestrutura de instalações físicas, mobiliário, pessoal, treinamento, telefonia, equipamentos, 
aplicativos (hardware e software) e os demais recursos necessários à prestação dos serviços 
para atendimento e relacionamento com o público alvo da PBGÁS, fora das dependências da 
PBGÁS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo 2 -Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE): www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até 

as 10h00min (horário de Brasília) do dia 27/01/2022.
ABERTURA: Dia 27/01/2022, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO 10º CONGRESSO REGIONAL DA UAC- UNIÃO DAS ASSO-
CIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE PATOS E REGIÃO.CNPJ:24.232.969/0001-56

Ficam convocadas todas as Associações Comunitárias Rurais e Urbanas dos Municípios de 
Patos, Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas, São Mamede, Várzea, Santa 
Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó, Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de 
Baraúnas, Salgadinho, São José do Bonfim, Teixeira, Maturéia, Imaculada, Cacimbas, Desterro, 
Mãe D’água, Santa Teresinha, Catingueira, Emas e Olho D’água, para participarem do 10º 
Congresso Regional da UAC- União das Associações Comunitárias de Patos e Região, que 
será realizado no Município de Patos, no dia 5 de fevereiro de 2022, sábado, no Auditório da 
Associação Comercial de Patos, localizada na Rua José Gomes Alves, 91, Centro - Patos – PB, 
onde será discutido e aprovado o plano de lutas da entidade, como também a  Eleição e posse 
da Diretoria e Conselho Fiscal para um mandato de quatro anos. Para participar a Associação 
terá que está em dia com suas contribuições junto a UAC, além de pagar a taxa de inscrição no 
valor de R$ 10,00 (dez reais) por inscrito. Os diretores da UAC, incluindo o Conselho Fiscal, são 
delegados natos, desde que paguem a taxa de inscrição. A inscrição de delegados deverá ser 
efetuado até o dia 28 de janeiro de 2022, no horário das 08:00 às 17:00 horas na Sede da UAC, 
localizada na Rua Roldão Meira, 57, Centro, CEP: 58.700-440, Patos-PB, acompanhado de cópia 
do estatuto e ata de eleição e posse de cada associação.  Patos-PB, 3 de janeiro de 2022. José 
Ilton Oliveira Batista- Presidente.

IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA, CNPJ: 15.811.119/0001-11, Das Nações 
Unida 11633, Conj. 63 e 64, Brooklin Paulista, São Paulo – SP, torna público que requereu a SU-
DEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Simplificada, para Estação 
Radio Base (83010057_AGGMW01), situado a Fazenda Acauã, Zona Rural, Alagoa Grande – PB.

A Secretaria Municipal de Habitação Social – SEMHAB, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente, a Renovação da Licença Prévia  para obras da Comunidade 
Renascer e Avenida Saturnino de Brito, localizada no bairro de Trincheiras – João Pessoa/PB.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para EXECUÇÃO SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM 
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DA EMEF PEDRA DO REINO, LOCALIZADA NO BAIRRO 
GROTÃO, EM JOÃO PESSOA, PB.

JRA CONSTRUTORA LTDA, TORNA PUBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM SECRETARIA 
DE MEIO AMBIENTE MUNUCIPAL, A LICENÇA DE OPERAÇÃO, PARA UMA CONSTRUÇÃO 
MULTIFAMILIAR SITUADA Á RUA FRANCISCO FLORENCIO DA COSTA, Nº 701, TORRE, 
JOÃO PESSOA - PARAÍBA.

A MACIEL LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.519.825/0001-69, torna público que requereu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de 
Conde a LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI, para construção de imóvel residencial multifamiliar, loca-
lizado na Rua Projetada, s/n, Quadra 143, Lote 20, do Loteamento denominado Expansão Village 
Jacumã – Conde/PB. CEP 58322-000. (Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA - VENTOS DE SÃO RAFAEL ENERGIAS RENOVAVEIS 
S.A, inscrita no CNPJ nº 14.676.561/0001-10, torna público que recebeu do Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Prévia Nº 
º 2021-158633/TEC/LP-0022, válida até 05/08/2023 para a viabilidade ambiental do Complexo 
Eólico Currais Novos, em uma área de 1.074,44 ha, composto por 16 (dezesseis) Parques Eó-
licos, denominados: Parque Eólico Ventos de São Rafael 01 (63,0 MW), Parque Eólico Ventos 
de São Rafael 02 (63,0 MW), Parque Eólico Ventos de São Rafael 03 (63,0 MW), Parque Eólico 
Ventos de São Rafael 04 (63,0 MW), Parque Eólico Ventos de São Rafael 05 (63,0 MW), Parque 
Eólico Ventos de São Rafael 06 (63,0 MW), Parque Eólico Ventos de São Rafael 07 (63,0 MW), 
Parque Eólico Ventos de São Rafael 08 (63,0 MW), Parque Eólico Ventos de São Rafael 09 (63,0 
MW), Parque Eólico Ventos de São Rafael 10 (63,0 MW), Parque Eólico Ventos de São Rafael 
11 (63,0 MW), Parque Eólico Ventos de São Rafael 12 (63,0 MW), Parque Eólico Ventos de São 
Rafael 13 (63,0 MW), Parque Eólico Ventos de São Rafael 14 (63,0 MW), Parque Eólico Ventos 
de São Rafael 15 (63,0 MW), e Parque Eólico Ventos de São Rafael 16 (63,0 MW), Modelo 
VESTAS V150-4,2 MW, totalizando uma potência instalada de 1.008,00 MW. O empreendimento 
está localizado nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 
797.816,00 mE; 9.299.981,00 mN. Localizada na Zonal Rural dos municípios de Currais Novos/
RN, São Tomé/RN, Campo Redondo/RN e Picuí/PB. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin / Sergio 
A. Benevides Filho - Diretores.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 4 de janeiro de 2022         28
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