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Governo garante incorporação
de bolsa e reajuste para policiais
Categorias militar e civil terão 80% da bolsa desempenho incorporados aos vencimentos, além de 10% de aumento. Página 13
Foto: Marcus Antonius/Arquivo

Paraíba

Foto: Evandro Pereira

Decreto Passaporte da vacina é exigido em salões de
beleza e praças de alimentação de shoppings. Página 5

Chuvas causam transtornos
em Cachoeira dos Índios
Mais de 60% da Zona Rural ficou intransitável.
Águas alagaram ruas e invadiram casas. Página 6

Mundo
Pandemia bate recorde global
com 2,4 milhões de novos casos
Pela primeira vez desde o aparecimento da Covid, EUA
registra um milhão de infectados em 24 horas. Página 16

Brasil
Covid: maioria é contra exigência
de prescrição para vacinar crianças

Ocupação em hotéis chega a 80% no litoral da PB
Ano-Novo chegou a registrar 95% de leitos ocupados e setor tem boas expectativas para o Carnaval, quando o turista procura o estado em busca de sossego. Página 17

Foto: Duda Bairros/Divulgação

Esportes

Ministério da Saúde divulga consulta pública, da
qual participaram quase 100 mil pessoas. Página 15

Foto: Divulgação

Cultura

Políticas
Dragagem do Porto de Cabedelo
deverá ser concluída até agosto
Canal de acesso terá 11 metros de profundidade e capacidade
para receber navios de 55 mil toneladas. Página 14

Propaganda eleitoral volta
este ano, com modificações
Legislação que trata do assunto foi publicada ontem
e reúne uma série de proibições inéditas. Página 14

Colunas
Estudo da dunnhumby mostra que preço
não é o principal fator decisivo de compra (...)
O principal fator de preferência no varejo foi
Página 17
sortimento e variedade.

Automobilismo Com duas grandes provas no calendário - entre elas uma
etapa da Stock Car -, Paraíba ganha destaque no esporte em 2022. Página 22

JANEIRO

Georgina Luna

Na Paraíba, dois candidatos de peso disputavam
o Governo do Estado nas eleições de 1950. De um
lado, José Américo de Almeida (...) Do outro lado,
Página 10
encontrava-se Argemiro de Figueiredo.
Jivago Correia Barbosa/Janelas da História
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Artes visuais Em cartaz na cidade de Sousa, trabalhos de
Margarete Aurélio retratam culturas africanas e indígenas. Página 9

A Covid em números
CASOS
NA PARAÍBA*

464.629

MORTES

9.600

vacinas aplicadas

------

NO BRASIL

22.322.027 619.426 332.500.375

NO MUNDO

290.146.835 5.443.578 9.245.440.069

(*) Devido a instabilidade nos sistemas do Ministério da Saúde, não foram divulgadas informações sobre vacinação na PB
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker
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Crônica

Editorial

Cartas na mesa
Reiteradas vezes, o governador João Azevêdo tem
manifestado, tanto por meio de palavras como de ações,
seu enorme apreço pelas Forças de Segurança do Estado da
Paraíba. Na recente entrevista que ele concedeu a este jornal
e à Rádio Tabajara, por exemplo, não foi diferente. Foram
elencados alguns investimentos realizados que comprovam,
de modo inequívoco, o respeito que o Governo tem para com a
Segurança estadual.
Foram feitas, no balanço exemplificativo apresentado pelo
gestor, mais de seis mil promoções, além de concurso público
para mais de 1,4 mil profissionais só na Polícia Civil (que
também ganhou autonomia administrativa e financeira) e
criação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR)
da Polícia Penal. Dados como esses demonstram, segundo
Azevêdo, o quanto a estrutura de segurança recebe atenção
especial do Governo.
A retrospectiva mostra que Azevêdo não se furta a negociar
reivindicações apresentadas pelas diversas categorias policiais,
desde que amparadas na realidade dos fatos. O inaceitável, e isso
é fácil de depreender, é que se introduza, no rol das demandas,
propostas cuja finalidade, ao que parece, é confundir e incitar
a tropa, na tentativa de exigir respostas para questões que não
são da responsabilidade da gestão atual.
O diálogo e o discernimento são instrumentos eficazes
para se levar a bom termo negociações de qualquer natureza,
e isso não é discordante no campo trabalhista. Ontem,
por exemplo, o governador, em reunião com associações
representativas da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar,
apresentou propostas concretas para melhoria do soldo das
corporações, entre elas, 10% de reajuste salarial para os
militares ativos e inativos.
O momento requer equilíbrio. As Forças de Segurança
são de suma importância, mas o Estado não é feito apenas
de servidores militares, há outras categorias prestadoras
de serviços que também são assistidas pela administração
estadual. O importante é separar o joio do trigo. Negociações
salariais sérias, sim; interesses de natureza política, não. Com
sinceridade e sensatez ganha a sociedade, de modo geral.
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Contradições naturais
Concretas contradições, a vida exFlores e espinhos são como amanperimenta. Uma mão estendida parece tes que se completam. Desconhece a
querer segurar a cidade, tão bonita e tão verdadeira beleza quem só reconhece a
rude, tanto alegre como tristonha. Dois formosura da flor e não admira a bravulados de uma moeda de valores distin- ra do espinho.
tos, caminhos distantes, aproximações
Complementos contraditórios do
que o mundo provoca sem explicar. Flor cenário contemplado pela mão da palma
brava. Flor e espinho, prédios e árvores,
e concreto; sal, água e asfalto.
Da palma brava, menos conhecida ventos e falésias, humanos e homens.
É uma contradição natural. A palma
por opuntia littolaris, ergue-se o braço
que tenta agarrar seu entorno. Figura que estende a flor sobre o mar escuta
aparentemente deslocada na urbanida- sons que embriagam o ambiente. As
de da praia entrega uma flor amarela. ondas estrondam como trovão do mar,
Oferenda para o mar de Iemanjá, tal- dos deuses e entidades submersos a
vez pedido de paz ou tão somente um gritar seus poderes. É a força do deus
g rego Poisedon, f iagrado sem intenções.
lho de Cronos e Reia,
Escultura ilhada entre
Flores e espinhos são deus do mar, das ena calçada e as ondas
chentes, dos cavalos
oceânicas, a plant a
como amantes que se
de força de mil vagas
insiste em habituarmarinhas. Tanto como
se ao estranho habicompletam. Desconhece
tat cujo solo é coberto
o romano Netuno, fipor areia e pedras e
a verdadeira beleza quem lho de Saturno e Ops,
irmão de Júpiter e de
banhado pelas águas e
espumas salgadas do
só reconhece a formosura Platão. Ambos atiram
as águas aos pés da
Atlântico.
da
flor
e
não
admira
a
flor na palma em um
A mão da palma
movimento repetitibrava parece tranquibravura do espinho.
la, faz menção de sevo para receber a ofegurar ao longe os prérenda. São batidas de
dios, as casas, a praia
surdos dando o ritmo
urbana. Talvez até num movimento a da cantoria. Iemanjá irá tocá-la primeipedir trégua, ou um bilhete de socorro, a ro em seu reinado de cores, rodopios e
natureza a requerer paz. Não submissa, cantos espirituais.
Da flor, é possível também falar de
possivelmente oferta a possibilidade de
não revoltar-se contra os ferimentos resistência. Sua origem está nas entracausados pelo ser dito humano. Um olhar nhas onde a força das mãos humanas e
da natureza duelam por muitos tempos.
para o futuro.
A flor que brota na mão da palma Brota do intenso verde em formato de
tem ao seu redor a protetora presença raquete, junto a dedos distorcidos como
dos espinhos, também belos e intrigan- que cheios de calos, e exige ser vista.
tes quando o tom amarelo que lhe enfei- “Ah! Bruta flor do querer”, diria Caetano
ta. Guarda de honra fiel a garantir-lhe a Veloso.
segurança, a afastar a tentação curiosa
A flor amarela tem consciência que
de outras mãos curiosas, mesmo até é bela e não manda recado, grita ordem.
Um instante, parem e me vejam!
ladras de flores.

Fotolegenda

Foto: Clóvis Roberto

Padre Lima
Tinha jeito de soldado velho, o Padre no pátio da hoje Basílica das Neves.
Lima. O jeito, o rosto e o jeito de falar.
“Monumento construído às expenEscrevia como professor catedrático do sas do monsenhor Francisco de Assis e
Liceu que ainda alcancei, mas falava o Albuquerque, que gastara no mesmo o
necessário, só o necessário, como Mar- equivalente a 40 mil cruzeiros.”
reiro, um soldado velho que arrastava
Uma coisa é você viver o tempo desos chinelos pela calçada do cartório de crito pelo Padre Lima, tempo também
Alagoa Nova. Por sinal, Padre Lima tam- de eleições no plano federal, outra bem
bém foi soldado.
diferente é fazer como fiz: chamar um
Todo dia passava duas vezes pela táxi e pedir para me deixar na praça que
janela de O Norte, numa das casas que acabei de ver na grandiloquência deso Bradesco derrubou para instalar seus crita pelo velho padre e grande mestre.
Não há desprezo, não há
serviços em João Pessoa: quando vinha da
Guardo comigo a primeira descuido, a estátua e a
missa na Misericórdia e
santa permanecem em
edição,
as
margens
cheias
quando voltava à tarde
sua inteireza de bronze
da aula no Liceu.
de ornatos. Mas para
de anotações ou frisadas no equem
S ér io, de p ouc a
acabou de ler esse
conversa, em sua obra texto, tomada de empréstimo capítulo de D. Adauto,
de escritor enganou
solidão em pleno sol
à família do padre. Tão cheia que
meio mundo: propôsdo meio-dia.
de riscos engrandecedores
se escrever a vida de D.
É certo que o pincel
Adauto, como de fato
de cal que passaram no
da valia da obra, que
escreveu, mas entranmeio-fio ao rés do chão
çada meio a meio com
também passaram no
terminei me acanhando
os acontecimentos
pedestal de Lourdes.
de devolvê-la.
grandes ou pequenos,
Mas a galera é outra,
religiosos ou profanos
completamente outra.
correspondentes ao tempo de vida e de
Eu mesmo deitei meus olhos na convultosa atuação do primeiro arcebispo templação da Santa de Lourdes quando
do encontro com a Virgem de Fátima,
da Paraíba.
Guardo comigo a primeira edição, tudo aquilo, adro e praça, repleto de
as margens cheias de anotações ou fri- gente de todas as classes. Deu lugar a um
sadas no texto, tomada de empréstimo belo discurso de José Américo, que era
à família do padre. Tão cheia de riscos governador. E de lá pra cá, quantas vezes
engrandecedores da valia da obra, que desci por ali, quantas subi a pé sem me
terminei me acanhando de devolvê-la.
ocorrer a ideia de parar um instante e reAgora mesmo, na entrada deste 2022, parar na grande homenageada de 1922.
O tempo não respeita nem mesmo
bicentenário da Independência, centenário de “Reflexões de uma cabra” do as santas devoções. A do monsenhor que
procurador-geral do Estado, José Américo despendeu o equivalente, em seu tempo,
de Almeida; centenário do grande monu- ao valor de uma propriedade com casa,
mento da época, a estátua erguida a Nossa engenho e capela, destas, se existem, não
Senhora de Lourdes, na Praça Dom Ulrico, são deste mundo.

Oferenda da flor da palma ao mar
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Preço médio da gasolina em
JP oscila e chega a R$ 6,482
Segundo pesquisa realizada pelo Procon-JP, o menor valor cobrado pelo litro do combustível se mantém em R$ 6,370
A primeira pesquisa
de 2022 para combustíveis realizada pelo Procon de João Pessoa mostra
que não houve alteração
no menor preço da gasolina comum desde o dia
25 de novembro de 2021,
se mantendo em R$ 6,379
(Elesbão/Millenium – Água
Fria), o mesmo ocorrendo
com o maior, que está em
R$ 6.669 (Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial),
diferença de R$ 0,29 e variação de 4,5% para pagamento à vista. A média, no
entanto, mostra oscilação
devido aos preços intermediários e na pesquisa atual
está em R$ 6,482.
Em comparação ao levantamento do dia 22 de
dezembro passado, a pesquisa constatou no último dia 3 de janeiro que o
produto manteve o preço
em 77 postos, aumentou
em um e reduziu em 32
nos 111 postos visitados.
O secretário Rougger Guerra garante que o Procon-JP
vai continuar com as pesquisas de preços semanais,
uma forma de monitorar
o mercado. “Vamos continuar acompanhando semanalmente os preços dos
combustíveis
praticados
nas bombas”.
Álcool
A pesquisa mostra, ainda, que os preços do etanol
oscilam entre R$ 4,099 (Pichilau Gauchinha – Distrito
Industrial) e R$ 5,199 (Shopping Bessa e Novo Millenium – Bessa; e Setta – Alto
do Mateus), com média de
R$ 4,985 e diferença de R$
1,10, mostrando a maior
variação do levantamento:
26,8%. O álcool aumentou
em dois estabelecimentos,
reduziu em 15 e se manteve
em 89 se comparado ao dia
22 de dezembro passado.

UN

Diesel
O menor preço do diesel S10 registra queda no
menor preço se comparado ao último levantamento
do Procon-JP, saindo de R$
5,340 para 5,280 (Ferrari – Centro), com o maior
se mantendo em R$ 5,799
(Almeida – Brisamar), com
variação de 9,8%, diferença de R$ 0,52 e média de R$
5,517. Dez estabelecimentos reduziram, dois aumentaram e 89 mantiveram o
preço do produto se comparado à pesquisa anterior
da secretaria.
GNV
Outro produto que vem
mantendo os preços desde novembro de 2021 é o
Gás Natural Veicular (GNV)
segundo mostra as pesquisas do Procon-JP, oscilando
entre R$ 4,620 (Estrela –
Geisel; Pichilau Ronaldão –
Cristo; e Metrópole – Tambiá) e R$ 4,670 (Pichilau
Gauchinha – Distrito Industrial), diferença de R$
0,05, variação de 1,1% e
média de R$ 4,638. Todos
os 13 postos que revendiam
o produto no último dia 3
mantiveram o preço do produto em comparação com o
levantamento anterior.
Para acessar a pesquisa completa acesse o portal da Prefeitura de João
Pessoa www.joaopessoa.
pb.gov.br e o site proconjp.
pb.gov.br

Foto: Evandro Pereira

Em comparação ao levantamento feito em
22 de dezembro, a pesquisa constatou que
a gasolina manteve o mesmo valor em 77
postos, aumentou em um e reduziu em 32

Na rede municipal

O secretário Rougger
Guerra garante que o
Procon-JP vai continuar
com as pesquisas de preços
semanais, uma forma de
monitorar o mercado

Informe
Da Redação*

Secretária de Saúde faz reunião para
reorganizar fluxos de atendimento
A secretária de Saúde
de João Pessoa, Margareth
Diniz, se reuniu, ontem,
com o secretário executivo, Luís Ferreira Filho,
diretores e gerentes de
diversos setores da pasta
para reorganizar os fluxos
de atendimento na rede
pública de saúde municipal. O objetivo é gerar
maior resolutividade na
assistência prestada à população que está voltando
a procurar os serviços de
saúde com outras enfermidades e agravos neste
momento de redução de
novos casos de Covid-19
na capital.
De acordo com a secretária Margareth Diniz,

a reorganização de fluxos
na assistência de saúde
deverá evitar a sobrecarga de usuários em alguns
serviços. “Tivemos essa
reunião para que possamos viabilizar o fluxo dos
pacientes que nos procuram, desde o momento
em que são recebidos até
a sua resolutividade, e
darmos um ordenamento
a fim de não sobrecarregar determinados locais”,
afirmou.
O fluxo de atendimentos foi discutido com representantes da Rede de
Urgência e Emergência
(RUE), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
de João Pessoa (Samu JP),

Turma Recursal da JFPB publicou
mais de 13 mil acórdãos em 2021

Foto: Divulgação

A Turma Recursal (TR) dos Juizados Especiais Federais (JEFs) na Paraíba
divulgou o balanço do quantitativo de julgamentos realizados em 2021.
Foram publicados 13.577 acórdãos ao longo do ano, sendo 12.185 proferidos nas 38 Sessões de Julgamento promovidas pela TR, que geralmente ocorrem uma vez por semana, às sextas-feiras. As questões solucionadas pelo colegiado foram, em sua maioria, divergências relativas
à responsabilidade civil, aos direitos dos servidores públicos, bem como
ao Sistema de Previdência e Assistência Social. Em relação às decisões,
destacam-se ainda 1.733 proferidas em pedidos de uniformização, 570
referentes a recursos extraordinários, 2.359 decisões interlocutórias e
1.498 Monocráticas Terminativas. “As consequências dos julgamentos
da Turma Recursal para a sociedade e para a comunidade jurídica nos
encorajam a aperfeiçoar, cada vez mais, o trabalho, sempre com foco na
coerência, integridade e estabilidade de nossa jurisprudência”, declarou
o presidente da Turma Recursal, juiz federal Sérgio Murilo Queiroga.

Alerta
O contribuinte com débito junto à Receita estadual, e que aderiu ao Refis do
ICMS até 30 de dezembro de 2021, tem
até o próximo dia 12 de janeiro para
efetuar o pagamento da negociação em
cota única ou no parcelamento em até
60 meses. O pagamento, até essa data,
assegura vantagens e descontos para o
contribuinte. O período de adesão ao
Refis terminou no último dia útil de 2021.

PL de Bolsonaro

Expresso do Verão

O novo partido do presidente Jair
Bolsonaro ganhará várias filiações
em todo o país. Aqui na Paraíba,
não será diferente. O PL (Partido
Liberal) receberá, de cara, a filiação de dois deputados estaduais:
Cabo Gilberto, hoje no PSL, e Moacir Rodrigues, irmão do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. A perspectiva é que
mais outros dois se juntem a eles,
totalizando quatro parlamentares.

A Prefeitura de Cabedelo disponibilizou, desde ontem, um
ônibus para levar o turista
que está em João Pessoa para
conhecer os principais pontos turísticos daquela cidade
portuária. O Expresso Verão,
como é chamado o transporte,
levará os passageiros a Areia
Vermelha, Forte de Santa Catarina e, claro, o pôr do sol do
Jacaré.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Diretoria
de Atenção à Saúde (DAS)
e Gerência de Atenção Básica.
Ainda segundo a secretária de Saúde, para
possibilitar a reorganização e tomar as primeiras
providências, é necessário
compreender o funcionamento dos setores e ouvir
as partes envolvidas no
processo. “Assim estamos
fazendo e espero que, a
partir disso, haja o entendimento entre as equipes
e possamos oferecer o melhor atendimento possível
para a população”, destacou.
A rede municipal de

Saúde de João Pessoa é
formada pela Atenção
Básica, que conta com
203 equipes de saúde
da família e 192 equipes
de saúde bucal; Atenção
Especializada, que inclui
as seis policlínicas municipais, quatro centros de
especialidades odontológicas (CEO), quatro centros de atenção psicossocial (Caps), dois centros
de práticas integrativas
e complementares à saúde (CPICS) e Serviço de
Atenção Domiciliar (SAD);
Atenção Hospitalar, composta por cinco hospitais; e Rede de Urgência e
Emergência (RUE), que inclui o Samu e quatro UPAs.

Vacina aos quatro anos
Polêmica à vista. Ainda nem se aprovou a vacinação de crianças entre 5 a 11 anos e já tem novidade surgindo. É que o coordenador do Fórum
de Governadores do Nordeste, o governador do
Piauí, Wellington Dias (PT), em declaração à Folha
de São Paulo de ontem, disse que existe uma proposta do Consórcio para reduzir a idade de vacinação da faixa etária de cinco para quatro anos.

Diesel é o vilão
O óleo diesel foi o combustível, derivado do petróleo, que
mais subiu em 2021, com alta de 46,8% na comparação
com 2020. É o que mostra o Levantamento de Preços de
Combustíveis da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e de Biocombustíveis (ANP). O segundo maior aumento foi da gasolina (46,5%), seguida do Gás Natural
Veicular (40,1%) e gás de cozinha (35,8%).

Bolsonaro melhora e cirurgia
no intestino é descartada
Nos bastidores políticos em Brasília o assunto do
momento é o quadro de saúde do presidente Jair
Bolsonaro. É a sexta vez que ele é internado para
exames por causa de problemas que, aliás, não surgiram após a facada da campanha.

*

Rico Farias, titular desta coluna, está em recesso,
retornando ao espaço na edição do próximo dia 11.
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CNJ sai em defesa da vacinação
compulsória de crianças no país
Em debate sobre imunização infantil, magistrado lembra que STJ declarou constitucional a obrigatoriedade da vacina
Rayssa Motta
Agência Estado

Em audiência pública promovida ontem, pelo
Ministério da Saúde para
debater a vacinação infantil
contra a Covid-19, o juiz
Richard Pae Kim, representante do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), defendeu
que a imunização compulsória de crianças e adolescentes é assunto pacificado
no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele lembrou que,
em julgamentos anteriores,
os ministros declararam
constitucional a obrigatoriedade da vacina.
“Essas premissas constitucionais já foram estabelecidas”, afirmou na sessão.
“A tese então já foi fixada
pela Suprema Corte”, acrescentou.
O magistrado citou que,
em dezembro de 2020, o
plenário do STF foi unânime ao concluir que os pais
não podem, por ‘convicção
filosófica’, deixar de imunizar os filhos. A decisão,
com repercussão geral, foi
tomada no julgamento de
uma ação movida por pais

Foto: Agência Brasil

veganos que não queriam
submeter o filho menor à
vacinação obrigatória definida pelo Ministério da
Saúde.
“[O STF] considerou
como sendo legítimo o caráter compulsório das vacinas às crianças e adolescentes, sob o fundamento de
que o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as pessoas, mesmo
contra sua vontade, e que
por isso o poder familiar
não autoriza que os pais,
invocando convicção filosófica, coloque em risco a
saúde dos filhos”, sintetizou
o juiz. “Embora a liberdade
de consciência seja protegida constitucionalmente,
esse direito não é absoluto
e há de ser ponderada com
a defesa da vida e da saúde
de todos, bem como a proteção prioritária da criança
e do adolescente”, seguiu.
Outro precedente lembrado por Kim foi o julgamento, também em dezembro de 2020, às vésperas do
início da vacinação no país,
em que o STF deu aval para
a vacinação obrigatória contra o novo coronavírus. Na

ocasião, o tribunal entendeu que governantes podem
poderiam impor restrições
para quem se recusasse a
tomar a vacina. A medida, no
entanto, não significa vacinação à força, sem o consen-

timento do indivíduo.
A audiência pública do
Ministério da Saúde contou
sobretudo com a participação de autoridades sanitárias. Ela segue a polêmica
consulta pública aberta pela

pasta para ouvir a opinião
da sociedade civil sobre a
vacinação de crianças na
faixa etária de 5 a 11 anos
contra a covid-19. O grupo
é o único que ainda não recebeu o imunizante, embora

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já
tenha autorizado a aplicação de doses da Pfizer.

e iniciou uma dieta líquida,
mas ainda não há previsão
de alta.
O médico-cirurgião que
acompanha o quadro do presidente desde que ele sofreu
um atentado a faca em 2018,
Antônio Luiz Macedo, chegou
ontem ao hospital, na zona
sul de São Paulo, por volta
das 6h da manhã. O profissional estava de férias nas
Bahamas e voltou ao país em
um avião privado. Anteontem, ele havia dito ao Broa-

dcast Político que faria uma
avaliação clínica “criteriosa”
em Bolsonaro ontem para
decidir se haveria ou não a
necessidade de operar o presidente.
De acordo com Bolsonaro, ele começou a passar
mal no domingo, 2, em São
Francisco do Sul (SC), onde
passava as férias desde o dia
27 de dezembro. Devido ao
desconforto abdominal, o
presidente deixou o litoral
catarinense de helicóptero

em direção a Joinville na madrugada de anteontem. De
lá embarcou para São Paulo
com a comitiva 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 hospital para
tratar do mesmo problema.
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.

líquida. Ainda não havia
previsão de alta.

O grupo de crianças de cinco a 11
é o único que ainda não recebeu
o imunizante, embora a Anvisa
já tenha autorizado o da Pfizer

Leia mais na página 15

Obstrução se desfaz e presidente não fará cirurgia
Iander Porcella e
Matheus de Souza
Agência Estado

A obstrução intestinal
do presidente Jair Bolsonaro
“se desfez” e não há indicação
de cirurgia, de acordo com
o boletim médico divulgado ontem pelo Hospital Vila
Nova Star, onde o mandatário está internado desde anteontem. Segundo a equipe
médica, Bolsonaro teve uma
evolução clínica “satisfatória”

Rio cancela blocos de rua no carnaval,
mas mantém desfiles no sambódromo
Léo Rodrigues
Agência Brasil

A prefeitura do Rio de Janeiro decidiu cancelar os blocos
de rua no carnaval de 2022. A
decisão foi tomada levando em
conta os dados epidemiológicos, que apontam para um novo
aumento de casos de covid-19
após um período de quedas.
Representantes de diversos
blocos foram informados pelo
prefeito Eduardo Paes durante
uma reunião ontem. Em seguida, Paes falou sobre o assunto
em uma live.
“O carnaval de rua nos moldes que eram feitos até 2020, já
não aconteceu em 2021 e não
vai acontecer em 2022. Eu falo
aqui como um prefeito que gosta de carnaval, como um cidadão, mas infelizmente a gente
não pode fazer”, disse.
Segundo o prefeito, os
desfiles no sambódromo estão
mantidos, bem como também
poderão ocorrer bailes em locais fechados. Um protocolo de
controle para o público ainda
será detalhado. Estar em dia
com a vacinação será um dos pré

-requisitos para poder acessar
esses eventos. O uso de máscara
também será necessário.
“Se podemos ter jogos do
Flamengo no Maracanã e jogos
do Vasco em São Januário, podemos ter desfile da Portela, da
Mangueira, do Salgueiro, da Beija-Flor no estádio do samba que
é a Marquês de Sapucaí. Basta
que os protocolos adotados para
o futebol sejam transferidos.
Isso também vale para as festas
em espaço fechado, onde você
tem como estabelecer controle. O carnaval de rua, pela sua

própria natureza e pelo aspecto democrático que tem, gera
a impossibilidade de exercer
qualquer tipo de fiscalização”,
acrescentou Paes.
O cancelamento de eventos
de carnaval devido à Covid-19
tem se tornado uma realidade
em todo o país. Os 29 municípios
que fazem parte da Associação
das Cidades Históricas de Minas
Gerais tomaram essa decisão
por unanimidade. O governo
da Bahia também desautorizou
eventos nas cidades baianas.
No estado do Rio de Janeiro,
Foto: Agência Brasil

Cancelamento dos blocos se dá por conta do aumento dos casos de Covid-19

Niterói e Maricá já seguiram o
mesmo caminho.

Alternativa
Alguns blocos tradicionais
da capital fluminense como a
Banda de Ipanema e o Bloco da
Preta, que arrastam multidões, já
haviam informado que não desfilariam neste ano. Outros aguardavam um posicionamento do
poder público, como os 11 vinculados à Associação Independente
dos Blocos de Carnaval de Rua
da Zona Sul, Santa Teresa e Centro da Cidade de São Sebastião
do Rio de Janeiro (Sebastiana),
uma das entidades presentes na
reunião com o prefeito.
O carnaval de rua do Rio
de Janeiro mobilizou nos últimos anos em que ocorreu
cerca de 450 blocos, demandando uma preparação prévia
de diversos órgãos públicos
como a Guarda Municipal, a
Companhia de Engenharia de
Tráfego (CET-Rio), a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Conlurb), entre outros.
Também requer estrutura, por
exemplo, para a disponibilização de banheiros químicos.

Boletim médico
O Hospital Vila Nova
Star informou ontem que o
quadro de suboclusão intestinal do Senhor Presidente
da República, Jair Messias
Bolsonaro, se desfez, não
havendo indicação cirúrgica. A evolução do paciente
clínica e laboratorialmente
seguia satisfatória e seria
iniciada ontem uma dieta

Médicos responsáveis
Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo - Cirurgiãochefe; Dr. Leandro Echenique
- Cardiologista do presidente;
Dr. Ricardo Camarinha - Cardiologista da presidência; Dr.
Antônio Antonietto - Diretor
médico do Hospital Vila Nova
Star; Dr. Pedro Loretti - Diretor geral do Hospital Vila
Nova Star.

Confirmados 86 casos
de Ômicron em SP
José Maria Tomazela
Agência Estado

A Secretaria da Saúde do Estado informou
ontem, que o balanço do
Centro de Vigilância Epidemiológica (CEV) aponta
86 casos da variante Ômicron no Estado de São Paulo, todos com resultado de
sequenciamento genético
e investigação epidemiológica. Do total, 69 são na
capital, que já confirmou
transmissão comunitária.
Dos outros, no interior,
Araraquara e Franca têm,
respectivamente, três casos e Pradópolis, dois.

Cidades
Têm um caso confirmado as cidades de
Santos, Porto Feliz, Guarulhos, Limeira, São José
dos Campos, Osasco, Ribeirão Preto, Mirassol e
Piracicaba.
Conforme a secretaria, a Ômicron, assim como
Alfa, Beta, Gama e Delta,

são classificadas como
“variantes de atenção” pelas autoridades sanitárias
devido à possibilidade de
aumento de transmissibilidade ou gravidade da
infecção, por exemplo.
Até 30 de dezembro,
análises do Instituto Adolfo Lutz e do CVE identificaram três casos autóctones
de Beta, 54 de Alfa, 2.917
de Gama e 15.276 de Delta
no Estado.
Ainda segundo a pasta, a confirmação de uma
variante ocorre por meio
de sequenciamento genético, um instrumento de
vigilância e de monitoramento do cenário epidemiológico, que não deve
ser confundido com diagnóstico, que tem caráter
individual.
“Portanto, não são
necessários, do ponto de
vista técnico e científico,
sequenciamentos individualizados, uma vez confirmada a circulação local
da variante”, informou.

Edição: Clóvis Roberto
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Chuvas na Paraíba
A cidade de Cachoeira dos Índios, no Sertão, registrou
218,4 milímetros de chuva, o maior volume entre os 223
municípios paraibanos, segundo a Aesa. Página 6
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Novo decreto exige passaporte
da vacina em shoppings da PB
Documento passou a ser cobrado em praças de alimentação, assim como para entrar em salões de beleza
André Resende

andreresendejornalismo@gmail.com

Foi publicado no Diário
Oficial do Estado da Paraíba
(DOE) de ontem, em um suplemento, o decreto 42.211 de
3 de janeiro de 2022, estabelecendo a exigência do passaporte vacinal da Covid-19 para
acessar shoppings e salões de
beleza em todo o estado da
Paraíba. O decreto entrou em
vigor na data de sua publicação
e é válido até o dia 31 de janeiro
deste ano.
De acordo com a normativa, em seu primeiro parágrafo, ficou determinada a
flexibilização da capacidade de
atendimento de lojas de conveniência, bares, lanchonetes e
restaurantes e similares a 80%
da capacidade de ocupação
total. Para os estabelecimentos do gênero que funcionam
dentro de shoppings centers, é
necessária também a apresentação do passaporte vacinal.
Além dos bares, restaurantes e congêneres, também
foi ampliada para 80% da
ocupação máxima ambientes
como as academias de musculação, bem como espaços onde
sejam realizados cultos, missas ou quaisquer outros tipos
de cerimônias religiosas. No
período compreendido entre
3 de janeiro a 31 de janeiro de
2022 também fica permitido
o funcionamento de cinemas,
teatros e circos, com 80% da
capacidade máxima.
Outra determinação relevante do decreto 42.211 é a
autorização para ampliação da
capacidade de público em praças e eventos esportivos do estado. Conforme o artigo 10, fica
determinado o limite máximo
de público de até 80% da capacidade do local, distribuído
em pelo menos quatro setores
distintos, destinando-se a cada
setor uma entrada exclusiva,

estando as pessoas devidamente vacinadas e portando
carteira de vacinação em papel
ou digital, nos quais constem a
certificação do recebimento de
primeiras doses, há pelo menos
14 dias, ou de segundas doses
das vacinas para Covid-19.
Da mesma forma, fica permitido a realização de eventos
sociais e corporativos, com até
80% da capacidade do local, assim como de shows com a mesma capacidade máxima. Nos
eventos sociais na modalidade
shows a serem realizados no
estado deverá ser exigido dos
frequentadores a apresentação
de cartão de vacinação com, no
mínimo, a comprovação da primeira dose da vacina, há pelo
menos 14 dias, e apresentação
de teste de antígeno negativo
para Covid-19, realizado em até
72 horas antes do evento, sendo dispensada a apresentação
do exame para as pessoas que
já se encontrarem com o esquema vacinal completo (duas
doses ou dose única).
O decreto torna facultativo aos municípios adotarem
medidas mais restritivas em
convergência com a realidade
local. Entretanto, fica recomendado que os municípios não
promovam festas públicas em
espaços abertos, como festas
alusivas a feriados municipais e
eventos de massa, em razão da
dificuldade de controle de acesso das pessoas e da impossibilidade de verificar a condição
vacinal do público.
Por fim, o ato discricionário assinado pelo governador
João Azevêdo alerta que novas
medidas mais restritivas poderão ser adotadas a qualquer
momento em função do cenário epidemiológico do estado
e do país, sobretudo em decorrência da variante Ômicron,
cuja evolução será monitorada
pela Secretaria de Estado da
Saúde.

Foto: Marcus Antonius/Arquivo

Mais 39 casos de
Covid-19 foram
confirmados, sendo
nove considerados
moderados ou
graves; o número de
internações é o maior
desde o dia 24 de
novembro de 2021

JP prossegue vacinação

A Prefeitura de João Pessoa segue hoje sua campanha
de vacinação contra a Covid-19 imunizando a população
em 57 postos distribuídos pela cidade. A aplicação da primeira dose é destinada às pessoas a partir de 12 anos. Estão
disponíveis as segundas doses de CoronaVac (28 dias após
a primeira dose), Pfizer (60 dias) e AstraZeneca (90 dias).
Podem tomar a dose de reforço a população com
idade a partir de 18 anos (120 dias após a segunda dose),
imunossuprimidos (28 dias) e os trabalhadores de saúde
(120 dias). Também está disponível a segunda dose da
vacina Janssen.
Todos os públicos devem realizar o agendamento pelo
aplicativo Vacina João Pessoa ou site vacina.joaopessoa.
pb.gov.br. Quem tiver alguma dúvida pode enviar mensagem para um dos números de WhatsApp 98600-4815 e
98699-2917, a qualquer dia da semana entre 8h e 17h,
ou enviar e-mail para vacinajp@gmail.com.
Para receber a primeira dose da vacina, é necessário
apresentar documento oficial com foto, Cartão SUS, CPF e
comprovante de residência em João Pessoa. Já para a D2 e
D3, é necessário o cartão de
vacinação e um documento
pessoal com foto, além de
comprovação documental
para trabalhadores de saúde e imunossuprimidos.
A Secretaria Municipal de Saúde orienta os
imunossuprimidos sobre a
necessidade de apresentação de laudo médico, que
Acesse através do QR Code a
ficará retido no local a fins
relação dos locais de vacinação
de comprovação.

Após 41 dias, estado tem mais de 100 internados
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

A Paraíba voltou a registrar,
nessa terça-feira, mais de 100
pessoas hospitalizadas para o tratamento da Covid-19. De acordo
com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, um total de 104
leitos divididos entre enfermaria e
UTI, todos públicos, estão ocupados, sendo 16 internações ocorridas entre segunda-feira e ontem.
O número é o maior desde
o dia 24 de novembro de 2021,
quando 102 pacientes estavam
em tratamento e o equivalente ao
índice de internos em 21 de novembro, também com 104 leitos
ocupados. Em ambas as datas, o
total de internados nos dias foi de
sete e oito, respectivamente. Já em
janeiro, os quatro dias somam um
total de 54 novas hospitalizações,
número superior aos números

consolidados na última semana de
2021, considerando as datas de 26
a 31, com o registro de 42 novas
internações.
Com o número, a ocupação
total de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico), em todo o
estado, é de 19% e 8% em enfermarias para adultos.
Entre as macrorregiões de saúde, a Região Metropolitana de João
Pessoa registra os maiores índices
com uma ocupação de 30% em UTI
e 15% em enfermarias. Em seguida, o Sertão aparece com 22% de
ocupação em UTI e 11% em leitos
de enfermaria. A região sediada
por Campina Grande possui as
menores ocupações, com 10% em
UTI e 3% em leitos de enfermaria.
Todos os dados são referentes apenas aos leitos para adultos.
Ainda nessa terça-feira, a Secretaria de Estado da Saúde (SES)
confirmou novas 39 confirmações

de casos de Covid-19, onde nove
são considerados moderados ou
graves. Nenhuma morte foi confirmada no boletim diário. Desse
modo, a atualização atesta o total
de 464.629 casos confirmados da
doença, sendo 359.227 pacientes
recuperados da doença e 9.600
mortes. Foram realizados, até o
momento da publicação do boletim, 1.251.987 testes para diagnóstico da Covid-19, confirmando
casos em todas as cidades e mortes
em 222 delas. Apenas o município
de Riachão não possui falecimentos
entre seus residentes desde o início
da pandemia.
Persistindo a instabilidade nos
sistemas e-SUS Notifica e SPI-PNI,
que reúnem os dados referentes à
vacinação contra a Covid-19, as
informações sobre o andamento
da campanha de vacinação não
puderam ser atualizados pelo Ministério da Saúde.
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Chuvas fortes alagam ruas e
casas em Cachoeira dos Índios
Município registrou o maior índice pluviométrico do estado, com 218,4 milímetros nos quatro primeiros dias do ano
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

O ano de 2022 começou
com chuva para parte dos municípios paraibanos. No Sertão, a cidade de Cachoeira dos
Índios é o maior destaque. O
município é a cidade com maior
concentração de volume de
chuvas entre as 223 cidades
paraibanas, segundo a Agência
Executiva de Gestão das Águas
do Estado da Paraíba (Aesa). Ao
todo foram observados 218,4
milímetros de chuva durante
os quatro dias de janeiro.
Com o volume, açudes e
reservatórios de água começaram a transbordar e sangrar,
chegando a afetar casas e famílias da cidade. De acordo
com Valdez Vieira, secretário
de Saúde do Município, a situação levou a prefeitura do
município a criar uma equipe
com integrantes de todas as
secretarias que compõem a
gestão, na criação do comitê
de enfrentamento, para fazer
levantamento a respeito dos
impactos e perdas.
Integrante do grupo,
Fagner Correia, secretário de
Cultura, informou que os mananciais estavam secos e, com
as chuvas ocorridas do fim de
2021 ao início deste ano, acabaram enchendo os reservatórios

e ocasionando sangria.
“A demanda do ano passado levou a secar os açudes de
suporte maiores, então como
as chuvas foram intensas, todos os açudes pequenos não
suportaram as demandas dos
córregos (e sangraram). Inclusive alguns chegaram a lavar
a parede, comprometendo e

Foram muitos os
estragos. Casas foram
inundadas; mais de 60% da
Zona Rural de Cachoeiras
ficou intransitável com
muitos pontos críticos; os rios
transbordaram, chegando a
inundar casas.

colocando em risco toda a população cachoeirense.”
Dois açudes localizados
no Sítio São Joaquim, com água
que abastece a cidade, e um no
Sítio Redondo de Baixo, são as
maiores preocupações da cidade por conta da alta demanda
de água e com o aparecimento
de crateras que podem comprometer a estrutura.
“Foi observada a existência
de cratera, meio que grandes, na

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
PORTARIA Nº 03/2022
DESIGNA GESTOR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O PREFEITO MUNICIPIO DE PIANCÓ – PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município, e considerando o disposto nº 67 da Lei Federal n. º 8666, de 21 de junho
de 1992.;
RESOLVE:
Art. 1°. DESIGNAR, o Senhor JOÃO SERAFIM LEMOS, MAT n°. 51685, para exercer a função de
Gestor Responsável pelo Acompanhamento dos contratos de fornecimento e serviços compreendendo:
os objetos provenientes dos contratos relativos a Secretária de Administração e Gestão Pública do
município nos termos da Lei especificamente de acordo com Lei Orgânica do Município, em consonância com artigo 67 da Lei Federal n°. 8666, de 21 de junho de 1993.
Art. 2° - As principais atribuições do Gestor Contratuais são:
I - ter conhecimento das exigências legais para o inicio da execução do objeto do contrato, tais como:
nota de empenho, publicação do extrato do contrato, portaria de designação de Gestores e Fiscais;
II - observar a regularidade das despesas empenhadas, de conformidade com a previsão de
pagamentos;
III - comunicar a autoridade competente, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a
data de expiração da vigência do ajuste e a eventual necessidade celebração de termo aditivo para
alterações do contrato (qualitativas e quantitativas) ou prorrogar o prazo, acompanhar o processo na
aplicação de penalidades, dentre outras (Artigo 58, inciso III, c/c artigo 67 da Lei 8.666/93);
IV- notificar a contratada sobre:
a) irregularidades observadas para as devidas correções;
b) vencimento do prazo de entrega do objeto, deixando clara a concessão ou não de novo prazo;
c) glosas aplicadas quando da liberação do pagamento ou devoluções de documentos de cobrança;
d) interesse na renovação contratual.
V - acompanhar, juntamente com o Fiscal, o desenvolvimento da execução dos serviços demandados de forma a atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas; e propor melhorias
que visem reduzir riscos;
VI - zelar por uma adequada instrução processual, sobretudo quanto à correta juntada de documentos;
VII - formalizar todo e qualquer acontecimento que considerar importante e ou que possam gerar
impacto ao contrato;
VIII - formalizar e fazer constar em processo as comunicações realizadas com a contratada;
IX - elaborar e aprovar a avaliação de desempenho da empresa contratada, em conjunto com o
Fiscal, contendo critérios de julgamento e atribuição de notas para os serviços prestados;
X - elaborar documento formal de notificação, para os casos de possível aplicação de sanção,
contendo a ação ou omissão praticada pela contratada, bem como as razoes que deram origem a
notificação em observância a legislação vigente e os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, oportunizando a devida manifestação da contratada;
Art.3° - As contratadas que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o
município de Piancó-PB ficarão sujeitas a penalidades, conforme definido em instrumento convocatório ou equivalente.
Art. 4°-A gestão deve ser exercida primando pelos princípios da legalidade, da eficiência
e eficácia, de forma a assegurar que a execução contratual ocorra com qualidade e em respeito as
legislações pertinentes.
Art.5°. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Paço Municipal, em 03 de janeiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
PORTARIA/GP/Nº 04/2022
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PIANCÓ, Estado da Paraíba, usando das atribuições conferidas pelo art. 64, e seus incisos e parágrafo único todos da Lei Orgânica do Município,
Resolve:
Art. 1º DELEGAR poderes ao Servidor TÁLES ANTONIO GOMES FERREIRA para exercer as
funções de Fiscal de Contratos da Prefeitura Municipal de Piancó.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se
Publique-se
Paço Municipal, em 03 de janeiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de combustíveis. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33841247.
E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Pocinhos - PB, 04 de Janeiro de 2022
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO
NO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº 00032/2021
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
DE CAÇAMBAS PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
O MUNICÍPIO DE POCINHOS, através de seu Pregoeiro, considerando o não comparecimento da
Empresa Lotus Locações & Engenharia Eireli – ME, assim como os Pareceres constantes dos autos,
em conformidade com o artigo. 24, XI, da Lei 8.666/93, CONVOCA o licitante remanescente, na ordem
de classificação, a empresa DNA – DENISE MOURA DO NASCIMENTO - EPP, inscrita no CNPJ de n°
17.886.274/0001-22, classificada em segundo lugar dos Itens 01, 02 e 03 do certame, para assinatura
de contrato visando o fornecimento do serviço. A contratação se dará nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado, e quanto aos preços de conformidade com o ato convocatório, conforme
art. (s) 43 § 2° da Lei 123/2006, 64, § 2º e 81 da Lei de Contratos e Licitações. Desde já, solicitamos
a aquiescência da referida empresa e no fornecimento desses itens e se mantém o preço proposto à
época da sessão. Caso não aceite, será convocado o terceiro classificado, até que seja efetivada a
contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação.
Pocinhos, 04 de janeiro de 2022.
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO
Pregoeiro Oficial

parede de um dos reservatórios.
Mas a prefeitura já fez a locação
de máquinas e equipamentos
para que a revitalização seja
feita para garantir a segurança
das famílias que residem e que
podem estar em perigo caso esses açudes possam desabar”,
informou Fagner Correia.
De acordo com os secretários, há ocorrências de famílias
desabrigadas, mas o número
ainda não foi contabilizado,
devendo ser informado nos
próximos dias.
“Foram muitos os estragos.
Houve casas inundadas, mais
de 60% da Zona Rural de Cachoeiras ficou intransitável por
conta das crateras nas estradas
com muitos pontos críticos, os
rios transbordaram, chegando
a inundar casas, deteriorar objetos e móveis das famílias. Há
notícias ainda de desabamentos
e cercas derrubadas próximos
aos rios, os agricultores tiveram
que soltar os animais para que
eles pudessem sair e não fossem tomados pela água”, finalizou o secretário de cultura.
Segundo o Inmet, a cidade
continua com alerta de chuvas
intensas e perigo potencial.
Além da cidade, outros 41 municípios paraibanos possuem
o alerta.
O município de Igaracy
também na lista do alerta. É

Foto: Divulgação/Prefeitura de Cachoeira dos Índios

Ruas ficaram alagadas em Cachoeira dos Índios, principalmente na Zona Rural
a segunda cidade com maior
índice pluviométrico registrado
no mês de janeiro com 206,0
mm. A lista segue com Marizópolis (174,5 mm), Bernardino
Batista (169,7 mm), Santa He-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA RECEBIMENTO E
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE
RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu
objeto a: ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 17.160,00.
Riacho de Santo Antônio - PB, 03 de Janeiro de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA RECEBIMENTO
E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº
DV00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.100
– SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 02100.15.452.2019.2049 – ATIVIDADES
DA LIMPEZA PUBLICA ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS–PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00001/2022 - 03.01.22
- ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 17.160,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 001/2022
PREGÃO PRESENCIAL N°: 001/2022
O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei
Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 10.520/02,
por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL, torna público a quem interessa, que fará no dia 18
de Janeiro de 2022, às 09h00min (Nove Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.
OBJETO: Aquisição de Ambulância 0KM, destinado a Secretaria de Saúde do Município de
Salgadinho-PB.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014. Sinta-se convidado a participar do certame, representante
do Ministério Público do Estado da Paraíba.
Salgadinho-PB, 04 de janeiro de 2022.
José Leandro Morais
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 002/2022
TOMADA DE PREÇO N°: 001/2022
O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei
Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna
público a quem interessa, que fará no dia 24 de Janeiro de 2022 das 10h00min (Dez Horas e Zero
Minuto), o presente Processo de Licitação.
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Pavimentação em Paralelepípedos, no
Povoado de Serraria Zona Rural do Município de Salgadinho-PB.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014. Sinta-se convidado a participar do certame, representante
do Ministério Público do Estado da Paraíba.
Salgadinho-PB, 04 de janeiro de 2022.
LUCIANO DE SOUZA GOMES
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 003/2022
TOMADA DE PREÇO N°: 002/2022
O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei
Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna
público a quem interessa, que fará no dia 25 de Janeiro de 2022 das 10h00min (Dez Horas e Zero
Minuto), o presente Processo de Licitação.
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Reforma da Unidade de Saúde Severino Lucas, localizada na Comunidade Olho D’água da Viração Zona Rural do Município de Salgadinho-PB.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014. Sinta-se convidado a participar do certame, representante
do Ministério Público do Estado da Paraíba.
Salgadinho-PB, 04 de janeiro de 2022.
LUCIANO DE SOUZA GOMES
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 004/2022
TOMADA DE PREÇO N°: 003/2022
O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei
Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna
público a quem interessa, que fará no dia 26 de Janeiro de 2022 das 10h00min (Dez Horas e Zero
Minuto), o presente Processo de Licitação.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços construção de sistema de abastecimento de água com rede de distribuição na Comunidade de São José da Batalha Zona Rural
do Município de Salgadinho - PB, referente ao Convênio nº 6373/2017 - Fundo Nacional de Saúde.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014. Sinta-se convidado a participar do certame, representante
do Ministério Público do Estado da Paraíba.
Salgadinho-PB, 04 de janeiro de 2022.
LUCIANO DE SOUZA GOMES
Presidente da CPL

lena (167,0 mm), Nazarezinho
(160,0 mm), São João do Rio do
Peixe/Antenor Navarro (159,1
mm), Sousa/São Gonçalo (154,7
mm), Pedra Branca (142,3 mm)
e Aparecida (134,6 mm).

Operação
Carro-Pipa
começa na
sexta em CG
A Operação Carro
-Pipa, uma cooperação
técnica e financeira mantida entre o Ministério do
Desenvolvimento Regional e a Defesa Civil, terá
início nesta sexta-feira e
será mantida até o dia 31
de janeiro, beneficiando
3.020 pessoas moradoras
de 75 localidades da zona
rural e assentamentos de
Campina Grande.
A distribuição será
realizada de segunda à
sexta-feira. Os pipeiros
vão percorrer uma distância de 2.990 quilômetros. A distribuição de
água tem o acompanhamento dos representantes do 31º Batalhão de
Infantaria
Motorizado
(BIMtz), da Defesa Civil
de Campina Grande e da
Vigilância Sanitária. A população pode apresentar
sugestões e denúncias
em caso de irregularidades por meio do número
(83) 99645.2330.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento
parcelado de gêneros alimentícios para utilização na Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino
do Município de Santa Inês - PB, para o exercício de 2022. CONVOCAÇÃO: Convocamos as empresas relacionadas abaixo para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data
desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura
da Ata de Registro de Preços, sob pena das sanções cabíveis: MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA,
CNPJ nº o 31.131.079/0001-13. MERCEARIA DA JANAILDA LTDA, CNPJ nº 06.128.655/0001-26.
INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av.
Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro - Santa Inês – PB.
Santa Inês - PB, 04 de Janeiro de 2022
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento
parcelado de material de limpeza e higiene destinados à todas as Secretarias, Órgãos e Programas
da Prefeitura Municipal de Santa Inês - PB, para o exercício de 2022. CONVOCAÇÃO: Convocamos
as empresas relacionadas abaixo para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a
assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena das sanções cabíveis: FRANCISCO FAGNER
RAMALHO MARINHO 03861611430, CNPJ nº 15.519.707/0001-86. INFORMAÇÕES: Prefeitura
Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. Vinte e Nove de Abril, 96 Centro - Santa Inês – PB.
Santa Inês - PB, 04 de Janeiro de 2022
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JUNIOR
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021

REPUBLICAÇÃO
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RUA
VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA RITA,
PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 18 de janeiro de 2022, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para REGISTRO
DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E DISCIPLINADORES DESTINADOS
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB.. Edital disponível: https://licitacoes.
santarita.pb.gov.br /categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br
Santa Rita/PB, 04 de Janeiro de 2022.
Valquíria Silva de Araújo
Pregoeira/PMSR

REPUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2021
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 088/2021, cujo
objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO DE SANTA RITA/PB, às 09h00m do dia 18 de Janeiro de 2022. Esclarecimentos:
www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais;
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Santa Rita/PB, 04 de Janeiro de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior
Pregoeiro/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 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, às 10:30 horas do dia 17 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
OU PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS, A SEREM
TRABALHADAS COM TRATOR, COM GRADE SIMPLES E HIDRÁULICA DE PRESSÃO, COM
MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, A FIM DE ATENDER AS
NECESSIDADES DOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DESTE MUNICIPIO.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/13; e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352–1122.
E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo
ser solicitado também pelo e-mail indicado.
São João do Tigre - PB, 05 de Janeiro de 2022
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição
de materiais, insumos e equipamentos odontológicos, para atender as demandas da Secretaria de
Saúde da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB. Abertura das propostas: marcada
para o dia 12 de Janeiro de 2022 às 09h00, foi remarcada para a data de 17 de Janeiro de 2022
às 09h00, em virtude de adversidades com a publicação Diário Oficial do Estado da Paraíba. Os
demais termos do Edital e Anexos permanece inalterados.
São José de Piranhas - PB, 04 de Janeiro de 2022.
Helder de Lima Freitas
Pregoeiro
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Bombeiros retornam à capital
após missão de resgate na Bahia
Os militares estiveram durante 10 dias no socorro às milhares de vítimas das fortes chuvas que atingiram o estado
Foto: Roberto Guedes

José Alves

zavieira2@gmail.com

Os 21 bombeiros, que
foram à Bahia em missão de
resgate às milhares de vítimas
das fortes chuvas que atingiram o estado, no mês de
dezembro, chegaram ontem
pela manhã a João Pessoa, e
foram recebidos pela corporação. “Vocês são motivo de
orgulho e honraram o nome
da Paraíba. Nós fomos a corporação que enviou o maior
efetivo para ajudar as vítimas
das enchentes na Bahia, em
pleno Natal. Alguns chegaram a adoecer e a gripar, mas
não abandonaram a linha de
frente, no apoio aos desabrigados”, comemorou o subcomandante da corporação,
coronel Lucas, ao recepcionar
os homens que participaram
da missão. Ele enfatizou que
o governador João Azevêdo
ficou orgulhoso do desempenho de todos.
O coronel Jean Benício,
que comandou a equipe na
missão de resgate e apoio
aos desabrigados, falou em
nome dos soldados e afirmou
que o trabalho foi cansativo
e, ao mesmo tempo prazeroso, porque os bombeiros da
Paraíba estiveram na Bahia
para levar esperança ao povo
baiano. “Foi uma missão que
uniu diversos Corpos de Bombeiros Militares do país. Todos estenderam a mão para
quem precisava e tudo deu
certo”, relatou.
Ao falar sobre a situação
dos moradores das áreas atingidas, o coronel foi sucinto. “O
que encontramos lá foi um
estado de caos. Mais de 600
mil pessoas atingidas pelas
chuvas, cerca de 37 mil desalojados e 54 mil desabrigados.
A cidade de Uruçu estava bastante alagada e resgatamos
pessoas que estavam ilhadas.
Em outras comunidades,
montamos uma espécie de
gabinete para atender as vítimas e trazer de volta a normalidade, contou o coronel

Os bombeiros foram recepcionados
pela corporação, responsável pelo
maior efetivo na ajuda às vítimas
das enchentes no sul da Bahia

Jean Benício, destacando que
o Corpo de Bombeiros da Paraíba atendeu a mais de 10
comunidades.
Medicamentos
Ele informou que, além
da atividade de resgate, “nós
marcamos presença nas comunidades com uma equipe
de saúde do Corpo de Bombeiros da Paraíba, formada
por cinco pessoas, que levou
medicamentos a quem precisava. Para resgatar as pessoas
que estavam ilhadas, a corporação usou embarcações, mas
tiveram muitas dificuldades
nos rios perenes de correntezas consideráveis. “O mais
gratificante é que levamos um
efetivo capacitado e treinado
que conseguiu com êxito ultrapassar todas as dificuldades e retirar as pessoas que

Em Campina Grande

precisavam de ajuda na outra
margem dos rios”.
O coronel ressaltou que
as dificuldades foram imensas. “Muitas famílias estavam
sem alimentos e sem água,
mas nós conseguimos vencer
essas adversidades, levando
alimento e um pouco de conforto para os desabrigados,
dando segurança à população. Nós terminamos a missão
quando as chuvas começaram
a cessar e os rios baixaram
os níveis, mas o estado ainda
precisa de ajuda comunitária. O equilíbrio está, em tese,
instalado, mas os moradores
daquelas comunidades ainda
precisam de ações comunitárias, não apenas do governo
do estado da Bahia, mas de
todo o país”, exaltou.
O coronel Benício informou também, que a Univer-

sidade Federal da Paraíba
lançou, no último dia 27, uma
campanha solidária para ajudar as famílias desabrigadas
nas cidades atingidas por enchentes no estado da Bahia.
Foram arrecadados alimentos,
roupas, colchões, colchonetes
e materiais de higiene, que,
inclusive, foram entregues na
segunda-feira passada aos desabrigados.
Nessa missão de resgate e apoio aos desabrigados
atingidos pelas enchentes na
Bahia, os bombeiros da Paraíba utilizaram dois botes
infláveis, um escaler, materiais de salvamento aquático
como nadadeiras, snorkel e
flutuadores, além de equipamentos de sapa, motosserra,
três viaturas pick-up, uma van
e uma viatura Spin. No total,
19 cidades foram atingidas

pelas enchentes, provocadas
por um ciclone extratropical
formado na costa sul do país
entre o dia 23 até o fim do mês
de dezembro. Até ontem, o
número de mortos, em decorrência das fortes chuvas, era
de 26 pessoas.
Profissionalismo
O coronel Benício enalteceu a atitude do governador da Bahia, Rui Costa, que,
junto aos governadores do
Nordeste, levantou toda a logística humana e equipamentos para poder salvar vidas e
levar conforto à população
que sofreu com as enchentes. Em entrevista, Rui Costa
destacou o profissionalismo
e a dedicação dos bombeiros militares paraibanos que
cumpriam a missão de auxílio
nas áreas atingidas pelas fortes

chuvas, nas últimas semanas.
O governador disse que
os 21 militares do Corpo de
Bombeiros Militar da Paraíba desenvolveram com afinco o trabalho de ajuda humanitária aos afetados das
áreas devastadas. O chefe do
Executivo baiano pontuou o
trabalho desenvolvido pelos
bombeiros paraibanos sob o
comando do coronel Carlos
Jean Benício.
“Não só o profissionalismo. O que me impressionou
foi a dedicação dos bombeiros da Paraíba. Nós tivemos
uma equipe de bombeiros
comandada por um coronel,
último posto da carreira dos
bombeiros. E ele esteve lá
com a roupa do corpo encharcada e dormiu lá, em
Dário Meira, com a equipe
porque ainda existia muita
ameaça de chuvas”, elogiou
o governador baiano.
Rui Costa disse ainda,
que é importante reconhecer o trabalho que, embora
seja ‘obrigação’, é algo que
nem todos os profissionais
fazem com dedicação para
ajudar as pessoas. O que foi
diferente com a equipe paraibana. “Mesmo as pessoas
cumprindo sua obrigação,
quando fazem com paixão e
dedicação, é preciso que isso
seja reconhecido, e eu acho
que nós temos que agradecer
essa equipe”, ressaltou.
Na ocasião, o governador
João Azevêdo usou as redes
sociais para demonstrar a
felicidade sobre o reconhecimento de Rui Costa. “A dedicação dos nossos bombeiros
paraibanos não é novidade
para nós, mas ficamos felizes
quando vemos esse reconhecimento vir de alguém como o
amigo Rui Costa, governador
da Bahia. Parabenizo o coronel Jean e toda sua equipe que
se destacaram na missão de
auxílio ao povo baiano. Que
bom seria se todos assumissem a sua responsabilidade
com tanta determinação”, publicou João Azevêdo.

Polícia prende assassino de motorista por aplicativo
Foto: Reprodução-PCPB

O crime que tirou a
vida do estudante universitário e motorista por
aplicativo, Daniel Vitor Cavalcante Brito, no dia 27
de dezembro, em Campina
Grande, está elucidado. Segunda-feira, a Polícia Civil
prendeu o suspeito do delito e identificou a segunda
pessoa envolvida no caso.
Detalhes da investigação foram dados à imprensa durante uma entrevista
coletiva, ontem pela manhã.
De acordo com o superintendente de Polícia Civil em
Campina Grande, Glauber
Fontes, trata-se de um latrocínio cometido por um
casal. O homem preso, de
35 anos de idade, confessou
ter asfixiado Daniel com um
fio de telefone celular.
“Ele disse, em seu depoimento, que estava precisando de dinheiro e, por

isso, resolveu cometer o
crime, que a princípio seria apenas um roubo. Mas,
aparentemente, o suspeito
confesso não tem muita experiência no mundo do crime e acabou cometendo um
latrocínio, ou seja, matou
Daniel apenas para levar
seu aparelho celular”, explicou Glauber.
Daniel Vitor ficou desacordado, devido à pressão
que sofreu em seu pescoço
com o fio de telefone, e o
suspeito saiu para comprar
um isqueiro. Na volta, ele
ateou fogo no carro, pensando que esta atitude o
livraria de ser identificado
e preso. “Ele usou o álcool
que a própria vítima tinha
no carro”, disse o delegado.
O homem preso contou com a ajuda de sua excompanheira, com quem
tem dois filhos. Após o cri-

me, ela resolveu fugir da
cidade, conforme apontam
as investigações.

Foragida
O delegado Demétrius
Patrício, que preside o inquérito na Delegacia de Roubos e Furtos, disse que já
representou pela prisão preventiva da mulher envolvida
no crime. “A informação que
temos é de que ela deixou
os filhos com uma conhecida sua e fugiu de Campina
Grande. Dessa forma, pedimos a colaboração da sociedade, no sentido de nos repassar qualquer informação
que nos leve a essa pessoa. O
disque-denúncia 197 é uma
ferramenta segura e garante
sigilo absoluto”, frisou.
O investigado confesso
está recolhido na Central
de Polícia Civil, aguardando audiência de custódia.

Em coletiva, delegado Glauber Fontes deu detalhes da investigação e da prisão do homem que confessou o crime
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Contran retoma os prazos de
validade de CNH na Paraíba
Cronograma, que foi deliberado no dia 27 de dezembro, considerou as datas de vencimento dos documentos
As carteiras de habilitação tiveram seus prazos de
validade retomados, a partir
deste mês, seguindo a Deliberação nº 249/2021 do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran). O cronograma foi
deliberado, no último dia 27,
levando em consideração as
datas de vencimento da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) e da Autorização para
Conduzir Ciclomotor (ACC).
De acordo com o cronograma, as CNHs e ACCs vencidas em março, abril e maio de
2020 devem ser renovadas
até o dia 31. A deliberação
dispõe sobre os prazos de
processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de

Trânsito (SNT) e às entidades
públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados
ao trânsito, por força das medidas de enfrentamento da
pandemia de Covid-19, no
estado da Paraíba.
Segundo a deliberação,
“para fins de fiscalização,
consideram-se válidas as
CNH e ACC vencidas desde
1º de março de 2020 e com
vencimento até 31 de dezembro de 2021, até a nova data
correspondente para renovação definida no cronograma
constante no Anexo”. Para
fins de fiscalização, a medida tem aplicação em âmbito
nacional, devendo ser observada por todos os órgãos integrantes do SNT.

Foto: Reprodução

Modalidade on-line

Cronograma para renovação da CNH e ACC
Data de vencimento

Período de renovação

Março, abril e maio de 2020

até 31 de janeiro de 2022

Junho, julho e agosto de 2020

até 28 de fevereiro de 2022

Setembro, outubro de 2020

até 31 de março 2022

Novembro e dezembro de 2020

até 30 de abril 2022

Janeiro e fevereiro de 2021

até 31 de maio 2022

Março e abril de 2021

até 30 de junho 2022

Maio e junho de 2021

até 31 de julho 2022

Julho e agosto de 2021

até 31 de agosto 2022

Setembro de 2021

até 30 de setembro 2022

Outubro de 2021

até 31 de outubro 2022

Novembro de 2021

até 30 de novembro 2022

Dezembro de 2021

até 31 de dezembro 2022
Foto: Fotos Públicas

Os veículos serão vendidos no estado de conservação em que se encontram e sem garantia, mas é permitido fazer uma visita ao pátio, antes do leilão

Primeiro leilão de veículos 2022
acontecerá na próxima semana
Sara Gomes

saragomesreporterauniao@gmail.com

Documentos vencidos entre março e maio de 2020 devem ser renovadas até o dia 31

O primeiro leilão de
veículos 2022 do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB)
acontece na próxima semana. Estarão disponíveis
421 veículos a serem leiloados nos dias 12 e 13 de
janeiro, às 9h, na modalidade on-line, em que pessoas físicas ou jurídicas
poderão participar.
O critério de julgamento é o maior lance
por lote. Serão leiloados
carros e motos, cujos lances iniciais variam entre
R$ 190 e R$ 6.900. Para
participar é preciso acessar o site do leilão www.
beedz.com.br e realizar o
cadastro. É possível ofertar seus lances via internet, acompanhando os
lances de terceiros.

Os veículos serão
vendidos no estado de
conservação em que se
encontram e sem garantia. Segundo informações
do edital, todos os lotes
poderão apresentar falta

Lances

São 421 veículos,
entre carros e motos.
Os lances variam de
R$ 190 a R$ 6.900
de peças e componentes,
ferrugem e corrosão, inclusive, na numeração
de chassis. Necessitando
sua remarcação, sem que
seja devido qualquer pa-

gamento adicional e/ ou
reembolso do valor pago,
ou ainda motivo de cancelamento do lote arrematado, uma vez que é de
responsabilidade do interessado a vistoria prévia
dos bens.
De acordo com o presidente do Leilão, Rafael
Miranda, é possível fazer
uma visita ao pátio para
conhecer os veículos antes do leilão, no entanto,
só será permitida a inspeção visual do veículo.
Os interessados não poderão manusear, experimentar ou remover as
peças do veículo.
“Os interessados devem seguir todos os protocolos de distanciamento social, uso de máscaras
e apresentação do comprovante de vacinação
nos termos da legislação”,
enfatizou. A visitação po-

derá ser feita nos horários das 8h às 11h e das
14h às 17h até sexta-feira (7), no endereço: Rua
Agenor Felipe de Morais,
sem número, Paratibe,
em João Pessoa.
Restrições
Não poderão participar do leilão, pessoas
menores de 18 anos; funcionários do Detran-PB e
empregados ou proprietários dos depósitos onde se
encontram armazenados
os lotes apregoados.
Para estar apto a participar do leilão, os interessados deverão preencher
alguns pré-requisitos: Estar com o CPF/CNPJ em
situação regular junto à
Receita Federal, bem como
o endereço atualizado, no
caso de pessoas físicas e
pessoas jurídicas com registro estadual.

Escola de Saúde Pública adia inscrições em editais
A Escola de Saúde Pública da Paraíba (ESP-PB)
prorrogou a data final para
as inscrições nos editais
das Residências Médicas,
Uni e Multiprofissionais.
Agora o prazo vai até o dia
13 de janeiro. Já as provas
devem ser aplicadas no dia
22 de janeiro.
“Para possibilitar que
mais candidatos possam
se interessar, procurar os
Programas de Residências
disponíveis no Estado e,

portanto, se inscrever, estendemos o prazo para até
o final do dia 13 de janeiro”,
pontuou o diretor-geral da
ESP-PB, Felipe Proenço.
Com relação à alteração da data da prova, que
originalmente foi programada para o dia 23 e passa
a ser no dia 22 de janeiro,
Felipe explica que “este é
um mês que costuma ter
uma série de provas de
Programas de Residências
e identificamos uma coin-

cidência com um processo
seletivo em Pernambuco.
Então, para permitir que
os candidatos que têm interesse em participar de
ambas as seleções, decidimos antecipar a data da
prova”.
O diretor destaca, ainda, que os candidatos redobrem a atenção no diz
que respeito às mudanças
para não perder os prazos
e aproveitar a oportunidade de tentar participar de

uma formação qualificada
no SUS da Paraíba. Mais
informações no endereço
eletrônico:
https://esp.
pb.gov.br/editais/editais
-abertos
Sobre os editais
O objetivo principal
dos Programas de Residências é formar profissionais especialistas para
atuarem no Sistema Único
de Saúde (SUS) em áreas
prioritárias do sistema no

Estado da Paraíba. O foco
da aprendizagem será o
paciente e o seu problema
de saúde. E o ensino da
prática da Medicina destacará a abordagem na problematização e na melhor
evidência científica.
“Nestes programas, os
médicos residentes atuarão
nos serviços de saúde deste estado acompanhados
por preceptores, que são
profissionais de referência
na especialidade a qual o

residente está em formação. Eles também participarão de grupos de estudo
e discussão científica de
casos clínicos e vivenciarão
o treinamento em serviço
orientado ao paciente, discutindo problemas reais
com estudo autodirigido”,
informou o coordenador do
Núcleo das Residências, Pedro Rodrigues.
Dúvidas podem ser sanadas por e-mail: ouvidoria@esp.pb.gov.br

Edição: Audaci Junior

Editoração: Luciano Honorato

Foto: Divulgação

Cultura

Cinema no interior
Realizador Torquato Joel fala sobre os 10 anos do
projeto ‘Jabre’ na formação cinematográfica de jovens
no interior da Paraíba. Página 12
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Exposição na Paraíba retrata
culturas africanas e indígenas

Conhecida por retratar
meninas de regiões como a
do Cariri da Paraíba, a artista
visual campinense Margarete
Aurélio sai desse tema que lhe
é característico e, pela primeira vez, realiza uma exposição
que envereda pela questão indígena. Trata-se da individual
Coragem, Beleza, Verdade, que
está aberta e vai permanecer à
visitação do público no Centro
Cultural Banco do Nordeste
(CCBNB), localizado na cidade
de Sousa, no Sertão da Paraíba,
até o próximo dia 25, sempre
no período de terça-feira à sexta, das 13h às 18h. A mostra,
cuja curadoria é do artista e
crítico Dyógenes Chaves, reúne 27 obras, entre pinturas
e desenhos produzidos em
2021 e que fazem releituras
de obras de dois fotógrafos,
a suíça – radicada no Brasil –
Claudia Andujar e o alemão
Hans Silvester, com o intuito
de enaltecer a beleza das pinturas corporais dos africanos,
ou o olhar puro das crianças
Yanomami no Amazonas, no
território brasileiro, mas também alertar para a necessidade de se defender esses povos.
As três palavras que servem de título da exposição
– coragem, beleza e verdade,
as quais significam, respectivamente, waitheri, totihi e
peheti, em língua Yanomami
– foram os primeiros termos
que a jornalista do Instituto
Socioambiental Letícia Leite
aprendeu com as mulheres da
terra indígena Yanomami, que
se localiza no Amazonas e em
Roraima, conforme a profissional confessou em recente
reportagem publicada.
A artista visual Margarete Aurélio destacou que sua
mostra também é “uma homenagem” para a fotógrafa
Claudia Andujar, por ter tido
a coragem de abandonar São
Paulo e o fotojornalismo para
ir viver entre Roraima e Amazonas, a partir do momento
em que conheceu os Yanomami, em 1971, ao produzir matéria para a revista Realidade,
e passar a lutar pela sobrevivência desse povo, ao ponto de
promover uma campanha pela
demarcação das suas terras, o
que ocorreu em 1992.
“Eu já gostava muito do
trabalho da Claudia Andujar e
há muito tempo tenho admiração por sua obra. A primeira
vez que vi fotos dela em exposição foi há anos, numa Bienal
em São Paulo, o que me impactou. Eu percebi que as fotos da
Claudia Andujar tinham plaquinhas com números, como
se fosse para controle. Sempre
tive vontade de fazer releituras
de suas fotografias e, no ano
passado, já na pandemia, comecei a produzir essas obras
como um exercício, mas sem
pensar em exposição. Até que,
como uma boa surpresa, Fabiana, que trabalha na área de ar-

tes visuais do CCBNB, me convidou para realizar a mostra
com esse material”, confessou
Margarete.
A mostra traça um paralelo entre as tribos Mursi e Surma, na Etiópia, África, e a tribo
Yanomami, no Amazonas, Brasil, a partir das obras de Claudia Andujar e do alemão Hans
Silvester. A artista observou
que as releituras das imagens
de Andujar são desenhos em
carvão sobre papel e as de Silvester são pinturas em acrílico
e óleo que expressam a beleza
e a força dessas tribos.
“Não coloquei plaquinhas
com números nem assinei as
obras porque são releituras
e é uma exposição bem didática, porque contribui para
criar a consciência nos jovens
que têm visitado a individual
de que é necessário lutar pela
preservação e a sobrevivência
dos povos indígenas. O público também pode assistir um
vídeo, por mim selecionado da
internet, em que Claudia Andujar fala sobre o seu trabalho
e a luta em defesa dos povos
indígenas. Falar de Claudia Andujar é falar dos Yanomami e
vice-versa. Por isso que a exposição é uma homenagem para
ela”, disse Margarete Aurélio.
“Há outro vídeo que mostra
fotografias de Hans Silvester
retratando nativos das tribos
Mursi e Surma, que vivem ao
longo do Rio Omo, na Etiópia.
Os adornos e pinturas corporais que usam são verdadeiras
obras de arte natural, pelo uso
de materiais como pigmentos
e flores, o que é uma maravilha”, acrescentou ela.
Margarete Aurélio também lamentou o fato de as autoridades federais não estarem
agindo como deveriam em vários segmentos da sociedade.
“É um desgoverno completo,
não só na área da questão dos
povos indígenas, mas também
na da saúde, na economia e em
tudo, num retrocesso terrível.
Artista, ou não, todos deveriam
defender os povos indígenas e
para acabar com o preconceito, colocado pelos capitalistas,
de que, por exemplo, o índio é
preguiçoso. É preciso destacar
que da África herdamos a alegria e dos indígenas a espiritualidade”, afirmou ela.
Margarete Aurélio disse
que valeu a pena usar o tema
povos indígenas para exposição e que pretende realizar,
posteriormente, mais obras
nessa área. “Pretendo voltar
a pintar as minhas meninas,
atividade que mantive parada
nos últimos dois anos. Não vou
abandoná-las. Para isso, vou
usar a fotografia, que é a minha
referência, para registrar meninas e, depois, criar pinturas
a partir dessas imagens. Já fiz
esse registro fotográfico com
meninas no Sítio Tungão, onde
viveu a pifeira Zabé da Loca
(1924-2017), por quem tinha
amizade, distante 38 quilômetros da cidade de Monteiro, no
Cariri da Paraíba”.

Claudia Andujar
Foto: Guilherme Aquino/Divulgação

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

CONHEÇA AS INSPIRAÇÕES
PARA A EXPOSIÇÃO:

Claudia Andujar nasceu na Suíça, em 1931,
e em seguida mudou-se para Oradea, na fronteira entre a Romênia e a Hungria, onde vivia
sua família paterna, de origem judaica. Em
1944, com a perseguição aos judeus durante a
Segunda Guerra Mundial, fugiu com a mãe para
a Suíça, e depois emigrou para os Estados Unidos, onde foi morar com um tio. Em Nova York,
desenvolveu interesse pela pintura e trabalhou
como guia na Organização das Nações Unidas.
Em 1955, veio ao Brasil para reencontrar a mãe,
e decidiu estabelecer-se no país, onde deu início
à carreira de fotógrafa.
Sem falar português, Claudia transformou a
fotografia em instrumento de trabalho e de contato com o país. Ao longo das décadas seguintes,
percorreu o Brasil e colaborou com revistas nacionais e internacionais, como Life, Aperture, Look,
Cláudia, Quatro Rodas e Setenta. A partir de 1966,
começou a trabalhar como freelancer para a revista Realidade. Recebeu bolsa da Fundação Guggenheim (1971 e 1977) e participou de inúmeras
exposições no Brasil e no exterior, com destaque
para a 27ª Bienal de São Paulo e para a exposição
Yanomami, na Fundação Cartier de Arte Contemporânea (Paris, 2002).
Em 2015, a exposição No lugar do outro (IMS
Rio) apresentou a primeira parte da carreira da fotógrafa. A segunda parte da carreira, dedicada aos
Yanomami, foi apresentada na retrospectiva Claudia Andujar: A luta Yanomami (2018-2019).

Hans Silvester

Foto: Reprodução

Guilherme Cabral

Imagens: Divulgação

Em Sousa, no Sertão do Estado,
mostra da paraibana Margarete
Aurélio reúne releituras de obras
de fotógrafos de renome mundial

Artista ressaltou que as releituras das
imagens de Andujar são desenhos em
carvão sobre papel e as de Silvester,
pinturas em acrílico e óleo

Interessado pelas artes corporais, o fotógrafo
alemão Hans Silvester encontrou na fronteira da
Etiópia, Quênia e atual Sudão do Sul, ao longo do
vale do Rio Omo, inspiração e matéria-prima perfeitas para seu trabalho. Nessa região da África,
onde povos vivem no mais profundo contato com
a natureza, os povos surma e mursi conservaram
grande parte de sua rica cultura e tradições históricas, graças a condições geográficas favoráveis
que os protegem de influências exteriores. Foi
neste local raro do globo que Hans desenvolveu
uma série fotográfica mostrando alguns modelos
nativos em poses de um naturalismo intenso.
Um dos principais enfoques da série, segundo
o próprio Silvester, está a noção do “corpo como
paisagem”. O corpo é visto quase como uma peça
do território, com pele e carne substituindo pedras,
cerâmicas e tecidos típicos de outras culturas.
O trabalho de Hans Silvester também traz
à tona discussões internacionais a respeito de
alguns dos conceitos polêmicos e fundamentais
que cruzam os distintos universos da antropologia com a arte da fotografia. A partir da década
de 1980, ele se envolveu ativamente na causa
ambiental: documenta o desmatamento, o êxodo
rural, as devastações da globalização nos cinco continentes. Continuando suas viagens e explorações, Silvester vive e trabalha na Provença
desde 1962. O fotógrafo passou seis anos na
região e o seu trabalho pode ser visto no livro
Natural Fashion – Tribal Decoration from Africa,
da Editora Thames e Hudson.
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Gi com Tônica

Gi Ismael

gi.ismael@gmail.com

Para todos os filmes que amei
Foto: Divulgação

Oi! Tudo bom? Há quando agora que beiro os 30 anos
to tempo!
de idade. E vou querer assistir
A última vez que apareci
tudo de novo aos 40, 50, 60 e
por aqui, neste espaço opinapor aí vai. Isso porque a “Trilotivo, foi em novembro, quando
gia do Antes” não é sobre uma
escrevi sobre o novo disco de
única história de amor entre
Adele. Apesar das semanas deo estadunidense Jesse (Ethan
sativadas, vocês devem ter noHawk) e a francesa Céline (Jutado que a Gi com Tônica virou
lie Delpy); as cidades de Viena,
momentaneamente “Gi Ismael”
Paris e a região da Messênia
e assumiu o lugar de repórenquanto personagens. Outro
ter deste caderno, ao lado dos
para a lista da vida.
amigos Joel Cavalcanti e Audaci
Papo rápido: Melhor Comédia vai para Palm Springs
Junior. Pois bem, missão cumprida!, voltamos à nossa pro- Drama ‘Som do Silêncio’: um sentimental retrato de um músico que perde a audição (2020), Melhor Curta-Metragramação principal.
gem foi Dois Estranhos (2020)
O relógio marcou meia-noite e eu passei a régua na lista e Melhor Prazer Culposo foi De Repente 30 (2004). O Pior dos
dos filmes inéditos que assisti em 2021. Já acabaram as tempo- Piores? Colheita Maldita (1984).
radas de premiações? Foram 69 produções das mais diversas e
Agora sim, ao Melhor do Ano. Tirando os clássicos que cieu gostaria de falar hoje sobre quais se destacaram nesta listi- tei, filmes já consolidados entre a crítica há décadas, duas novas
nha totalmente pessoal. Vem aí o troféu “taça de gin”!
produções explodiram minha cabeça em 2021. A primeira foi o
O escolhido na categoria Melhor Documentário foi Três drama Som do Silêncio (2019), de Darius Marder, um sentimenEstranhos Idênticos (2018). O filme conta a história de trigê- tal retrato de um músico que perde a audição, o grande sentido
meos estadunidenses, separados ainda quando bebês, que de sua vida (trocadilho intencional). Som do Silêncio percorre
não sabiam da existência dos irmãos. Eles descobrem uns aos uma temática muito similar à animação da Pixar, Soul. O filme
outros nos anos 1980, são capa de jornal, participam de entre- é denso, tocante, cru, real. Indico sem pestanejar. O empate fica
vistas e tornam-se celebridades. Mas um contexto extrema- entre ele e Inside: Bo Burnham, um musical feito pelo comedianmente sombrio e absurdo se esconde por trás da separação te americano durante o isolamento social. Mas não espere um
da família. Esta é uma daquelas histórias verdadeiras surreais clima leve para o filme. Bo Burnham é conhecido pelo viés mais
que nos faz pensar que tudo é possível. O documentário te tragicômico em seus números de stand up/musicais e este especial da Netflix, particularmente, foi feito em um dos momentos
prende do começo ao fim.
Escrevo bastante sobre filmes de terror por aqui e não mais depressivos da vida do artista. O longa é impecável em sua
poderia deixar de lado a categoria de melhor do gênero. O produção musical, edição, filmagem, letras… E o mais impressiovencedor? A Bruxa de Blair (1999). Não vou me estender nante é que foi feito por um homem só. Por todas suas temáticas,
muito porque fiz uma coluna todinha sobre ele em agosto do contexto histórico e execução técnica, ele divide o prêmio fácil,
ano passado, mas, sim, só em 2021 eu assisti pela primeira fácil com o filme da Amazon.
vez o longa-metragem que revolucionou o nicho do horror.
E foi isto! O ano virou e já entraram para a lista de 2022
Imagem e sons de qualidade duvidosa, diálogos improvisa- as três partes de The Beatles: Get Back, deixando a competição
dos, atores iniciantes e, mesmo assim, A Bruxa de Blair é de extremamente desleal para os próximos que vierem.
deixar qualquer um apavorado. Entrou para a lista de melhores da vida.
nnnnnnnnnn
Mas eu também sou uma romântica, vocês sabem. Por isso,
Melhor Romance vai para outro clássico tardiamente visto: a
Muito obrigada por estarem por aqui em mais um novo
“Trilogia do Antes”, de Richard Linklater. A cada nove anos, um ciclo! “Vâmo simbora” que os próximos filmes, séries, músifilme é lançado: 1995, 2004 e 2013. Apesar de terem me indica- cas, jogos e livros não vão se comentar sozinhos. Até semana
do esse filme ao longo dos anos, fico contente em tê-los assisti- que vem!

Janelas da História

Fundação Casa de
José Américo

“De pé ó pobres, vítimas da sorte”...
Zé Américo é governador
Jivago Correia Barbosa
Na Paraíba, dois candidatos de peso
disputavam o governo do estado nas
eleições de 1950. De um lado, José Américo de Almeida, homem de letras, escritor
premiado, autor do romance A Bagaceira
(1928), que “abriu nova fase na história
literária do Brasil”, segundo Otto Maria
Carpeaux e que já havia ocupado vários
cargos importantes: procurador-geral do
Estado (1922); secretário de Segurança
e Assistência Pública do governo de João
Pessoa (1928); primeiro interventor do
estado da Paraíba e chefe do Governo
Central do Norte após a “Revolução” de
1930; ministro da Viação e Obras Públicas durante o Governo Provisório (19301934); ministro do Tribunal de Contas da
União (1935); candidato à Presidência da
República em 1937; senador pela Paraíba, eleito pela UDN (1947). Do outro lado,
encontrava-se Argemiro de Figueiredo,
nome de grande importância na política
paraibana, eleito governador pelo Partido
Progressista (PP) – com o apoio de José
Américo, através do pleito indireto em
1934 – e quarto interventor nomeado por
Vargas (1937-1940).
Os aspirantes a vaga de chefe do
Executivo estadual pertenciam a duas
agremiações políticas: a Coligação Democrática Paraibana (CDP) e a Aliança Republicana (AR). Além de José Américo, a CDP
lança mais dois nomes: João Fernandes
de Lima (vice-governador), era deputado
estadual e presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, empresário influente
na região de Mamanguape e Rio Tinto; e
Ruy Carneiro, principal líder do PSD, populista e carismático, foi o último interventor durante o período estadonovista
(1940-1945). A CDP era composta pelos
seguintes partidos e segmentos políticos:
Partido Social Democrático (PSD), encabeçado por Ruy Carneiro e José Joffily;
os dissidentes da UDN, batizados de “ala
americista” – que estavam atrelados ao
Partido Libertador (PL); o Partido Traba-

lhista Brasileiro (PTB); o Partido Socialista Brasileiro (PSB); o Partido Democrata
Cristão (PDC); alguns poucos militantes
do movimento de esquerda (“comunistas”) e integralistas do Partido de Representação Popular (PRP).
Do outro lado, a AR lança Argemiro
(governador) e Renato Ribeiro Coutinho
(vice-governador), um usineiro pertencente ao “Grupo da Várzea”; além de José
Pereira Lira – sobrinho do coronel Zé Pereira, ministro chefe da Casa Civil do governo do general Eurico Gaspar Dutra.,
gozando de grande influência no Palácio
do Catete. A AR era formada por dois importantes partidos: a União Democrática
Nacional (UDN) e o Partido Republicano
(PR) que foi criado por alguns dissidentes pessedistas, dentre eles o próprio
José Pereira Lyra, que era concunhado
de Ruy Carneiro. Além desses importantes apoios a Aliança Republicana contava
ainda com outro importante trunfo: ter a
máquina governamental a seu favor, pois
nessa época Oswaldo Trigueiro ainda
era o governador do Estado. Argemiro
contava ainda com o apoio de três deputados federais e 14 deputados estaduais
que fortaleciam o seu poderio em todo o
estado da Paraíba.
Durante a campanha, a máquina administrativa federal foi utilizada pela AR,
a exemplo da inauguração do prédio dos
Correios e Telégrafos no centro de Campina Grande, marcada por José Pereira
Lira para o dia 9 de julho de 1950. O episódio teve um desfecho trágico, com embate entre correligionários da CDP e da
AR, repressão policial, com onze pessoas
atingidas por tiros disparados por polícias
(Militar e Civil), das quais uma em estado
grave e dois mortos; além de um bancário
que foi espancado até a morte. Outros três
artifícios também foram utilizados pelas duas correntes políticas majoritárias:
o uso da religiosidade, a propagação do
temor aos comunistas e o elemento midiático – a partir dos hinos das duas campanhas, a “Marcha da Vitória” composta

por Félix Araújo para a campanha de José
Américo; e “Paraíba” que foi encomendada por José Pereira Lira a dois músicos e
compositores de projeção nacional: Luiz
Gonzaga e Humberto Teixeira.
Embora o retrospecto da campanha
eleitoral não tenha sido favorável a um
ambiente de paz e tranquilidade, na Paraíba as eleições transcorreram de forma
pacífica. No dia 3 de outubro de 1950, com
o término das votações e apuradas todas
as urnas instaladas nos diversos municípios do estado, o povo elegeu José Américo como novo governador do Estado, com
147.093 votos. Argemiro de Figueiredo e
Aliança Republicana receberam 111.152
votos, uma diferença de 35.941 votos em
relação à oposição. Mas a maior de todas
as vitórias dos coligacionistas se deu no
próprio terreno argemirista, ou seja, no
berço da atuação de Argemiro no estado
paraibano: a cidade de Campina Grande.
Com uma diferença de 4.478 votos, José
Américo (17.248 votos) supera Argemiro
(12.770 votos). Ninguém jamais poderia
imaginar – e nem mesmo o próprio Argemiro – que uma façanha destas poderia
ocorrer, pois “(...) perder no Estado era
uma contingência da luta. Perder na sua
terra jamais lhe ocorrera essa hipótese”.
Além de conseguir eleger os seus
candidatos para os cargos mais importantes do Executivo paraibano, a Coligação
Democrática Paraibana elegeu o único
senador (Ruy Carneiro), além de seis deputados federais (contra quatro da AR),
empatando apenas no número de deputados estaduais com a Aliança Republicana:
20 eleitos para cada chapa. Contudo, ao
analisarmos os quadros de votação nos 41
municípios paraibanos onde ocorreram as
eleições, percebemos que a maior de todas
as diferenças entre os candidatos concorrentes se deu nas eleições para governador do Estado. A campanha liderada por
José Américo surtiu efeito em mais de 50%
dos municípios existentes, ou seja, o candidato da Coligação Democrática Paraibana
superou a oposição em 31 municípios.
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Um novo ano
Pois é. começou um novo ano, todo cheio de promessas, prognósticos, esperanças de que tudo vai
mudar para melhor. Estou bem, os da minha casa e da
vizinhança também, os amigos, o inimigo número um
de todos nós está hospitalizado, o que significa que menos maldades serão perpetradas contra os brasileiros
nos próximos dias. Não lhe desejo o pior. Só desejo que
aprenda a nos respeitar, já que pedir que nos ame é demais para ele, uma vez que não aprendeu, nem na escola nem na vida, a conjugar esse verbo.
Em todo caso, quero, neste primeiro texto do ano
em que celebramos o centenário da Semana de Arte
Moderna, lembrar a todos que não há bem, nem há mal
que sempre dure. Minha mãe, se viva fosse, completaria
este ano cem anos. Seria centenária, minha mãezinha,
com seus cabelos eternamente negros “como a asa da
graúna”... que ela nunca relaxou de tingir. Ela sempre
me cobrava por não mais tingir os meus. Acho que ela
se sentia cobrada por ter uma filha de cabelos prateados
enquanto que os seus continuavam invariavelmente negros. Besteira dela, que sempre obedeceu às regras... Eu,
poucas, só as que faziam sentido para mim.
Já cumpri alguns rituais de começo de ano, como
por exemplo, fui apanhar minha agenda 2022 na
Aduf-PB, já mandei mensagens de feliz ano novo para
alguns amigos e parentes queridos, senti saudades
do que já partiram, esses rituais de praxe. Mas não
fui ainda molhar meus pés no mar, pedir a bênção de
Iemanjá, o que farei logo que puder.
Estou vestida de branco, pedindo paz para mim
mesma, para meus filhos, amigos, vizinhos, concidadãos,
compatriotas, para o mundo, esse louco e vasto mundo
que amamos e o qual não queremos deixar...nem gostaríamos que nos chamássemos Raimundo (o que poderia
ser uma rima, mas não uma solução!) ...
Vi alguns filmes pela Netflix, fiz alguns telefonemas, na verdade, recebi mais do que fiz e não sei o que
farei com o resto do meu dia. Tenho muito tempo nas
mãos... e não sei o que fazer com ele. Sinto-me culpada quando leio o caderno Memorial: aquelas pessoas
jovens, que nos deixaram precocemente, com certeza
saberiam o que fazer com o seu tempo, se seu tempo tivesse sido estendido um pouco mais... E eu, cujo tempo
foi estendido, não sei o que fazer com o meu. Transcrever esses pensamentos é a única coisa que me ocorre,
com um pouco de culpa, pois não se trata de nenhum
testamento literário e também não é um texto muito
otimista para um começo de ano...
O que gostaria de estar fazendo agora? Nadar nas
águas calientes do Atlântico? Mas eu não sei nadar! Dançar ao som de um bolero cubano? Agora não. Está tão
quente! Saborear um sorvete de graviola, ou de limão,
ou maracujá? Isso sim, mas teria que me movimentar
para isso. Ir à lojinha da esquina, ou à padaria, ou ao
mercadinho. E eu não tenho vontade de me mexer. Não
me sobra energia para tanto.
Ler um bom livro? Não sei. Que não seja uma trama
de amor! Não tenho mais paciência com os romances
de amor. Cada coisa no seu tempo. Já li todos os romances de amor que queria e já vivi todos, também. Hoje
não tenho mais paciência. Deixo essas coisas para os
jovens. Mais românticos, pacientes e dispostos a abandonar o círculo dos seus umbigos.
Ainda assim, não estou amarga ou infeliz. Só não
quero repetir os mesmos erros, passar pelos mesmos
perrengues, chorar as mesmas lágrimas, pelas mesmas dores...
Que se amem e sejam felizes!... Eu que não quero
mais viver a loucura dos amantes, sentir os mesmos ciúmes, os arrepios da carne, chorar as mesmas dores.
Feliz ano novo para todos que me leem! Desejolhes o melhor, com ou sem amor!
Foto: Reprodução

Este ano será celebrado o centenário da Semana de Arte Moderna
Colunista colaboradora
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Literatura

Prêmio Máquina de Contos
realiza a segunda edição
Foto: Divulgação

Da Redação
Neste ano, o Prêmio Literário Máquina de Contos
realiza sua segunda edição.
As inscrições serão abertas
a partir do próximo dia 18
e terminam em 11 de abril.
Três autores inéditos terão seus contos publicados
na plataforma Máquina de
Contos e ganharão um prêmio de R$ 2 mil, além de
um troféu exclusivo e a publicação dos textos no site.
O resultado será divulgado
em 13 de maio.
O regulamento e as inscrições gratuitas estarão
disponíveis no site oficial do
concurso (www.maquinadecontos.com.br/premio).
Os textos serão analisados e
selecionados pela comissão
julgadora formada por Tiago Velasco, escritor e doutor em Literatura, Cultura e
Contemporaneidade, e por
Sérgio Tavares, escritor, jornalista e crítico literário.
A premiação tem como
proposta estimular a cultura brasileira por meio da
revelação de novos talentos
da literatura. Os autores
vencedores farão parte de
um catálogo composto por
escritores premiados da literatura contemporânea
brasileira, dentro de uma
plataforma com mais de 1
milhão de leitores.

Mineira Lara Firmino Araújo, uma das vencedoras da primeira edição do concurso literário com o conto ‘O peixe já está morto’
Em sua primeira edição, no ano passado, o
prêmio teve 1.300 contos
inscritos. Na ocasião, o concurso literário anunciou
três vencedores: os gaúchos
João Pedro Burzlaff Lopes e
Ana Carolina Schmidt Ferrão e a mineira Lara Firmino Araújo, com as narrativas A espera, Eram duas
ventarolas e O peixe já está
morto, respectivamente.

Em cartaz

A Máquina de Contos é
um serviço digital que oferece, todo mês, um conto em
formato e-book aos clientes
de empresas como a Algar
Telecom e a Claro NXT. O catálogo de 2022 contará com
nomes como Jarid Arraes,
Geovani Martins, Marcela
Dantés, Sérgio Rodrigues,
Andréa del Fuego e o escritor e jornalista paraibano
Tiago Germano.

Através do QR Code acima,
acesse o site oficial do
Máquina de Contos

Foto: Divulgação

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 jornada 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 MANGABEIRA 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

Isabelle Drummond vive a personagem Tina no segundo filme da Turma da Mônica de “carne e osso”, ‘Lições’
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 consequências 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., exceto 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 PARTAGE 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.).

Serviço
• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping Manaíra (Box)
[3246-3188] • Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro
Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador [3337-4646]
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Crônica
em destaque
Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Coração
cansado
Acho que é isso. Só pode ser. O coração está com
dificuldades para suportar algumas destemperanças
da vida. Qual coração? O meu, é claro. Essa engenhoca
que me bombeia sangue para as artérias e que, segundo alguns poetas, é o órgão que manobra nossos sentimentos, sejam eles as paixões e as saudades, anda me
maltratando. Pois, meus amigos, minhas amigas, ando
padecendo com as fadigas de minhas coronárias. Esses
dias entre o Natal e o Ano-Novo, não foram fáceis.
O que andou me dando umas espetadas foi a constatação de que minha saudade se dividiu entre duas
gerações. Fiquei eu ali na fronteira. Deu um lado os que
vieram antes de mim. Nesta banda, meus tios e tias
que resistem às marcas cruéis do calendário, com eles
meus primos, os amigos de sonho e de copo, tanta gente com moradia garantida no condomínio de minhas
mais ternas lembranças. Do outro lado da divisa os que
vieram de mim, filhos, filhas e já quatro netos.
E o que me aporrinha o juízo? Muito simples,
está difícil misturar essa gente. Nesse final de ano
decretei que merecia um repouso e bati asas rumo à
geografia de minhas origens. Fui a Campos do Jordão,
berço de boa parte daquela primeira turma, a parentalha. Bati, como se diz, com os burros n’água. Cadê
aquele povo? Só pude ver o Dito da Matta, primo de
meu pai, que naqueles anos de chumbo enfrentou a
ira das baionetas e escondeu esse meu herói nas brenhas da Mantiqueira. Isso há quase 60 anos. Fui lá
dar meu abraço devedor das coragens desse meu primo distante. Dito colecionando 97 primaveras e ainda no trabalho, no comando de quase duas centenas
de funcionários de sua construtora.
Mas foi só. Lá na Rua Pasteur 124, a casa de minha avó estava fechada. Ninguém por ali. Aquele pedacinho de chão foi palco de minhas quimeras infantis.
A residência ganhou roupa nova. Tia Nice tem bom
gosto e cuida bem daquele cantinho, o mais doce de
todo mundo. Não vi tia Bety, a prima Virgínia, o primo
Marcos. Tia Dalila e meu querido “tio de contrabando”,
o Tó, faz tempo que não aparecem por lá. Só deu para
matar a saudade das minhas araucárias, sentir o cheiro das montanhas, respirar o ar de altitude. Fui ver a
escola que leva no nome de meu avô. Gabriela, minha
raspa de tacho, o neto Caio e as irmãs Vanessa e Olga
estiveram comigo, presenciaram minha alegria de rever aquelas montanhas e meu desapontamento pelos
abraços que não pude dar.
O tio Orlando e sua turma não tive tempo de ver.
Agenda espremida não deu para esticar as canelas até
a capital paulista. Tive que ficar por aqui.
Montanha abaixo, a conversa em casa de Ludmila
e ela nem colocou o samovar para exercer suas funções, mas foi uma doce anfitriã (ela e o marido Livinstone), falamos de literatura, e escorregamos pelo humor e pelas saudades. Foi muito bom.
Vanessa me acolheu em sua casa, fez-me balançar
o esqueleto em caminhadas matinais para rever a São
José dos Campos que já foi minha e hoje pouco tem a
ver comigo. Está linda essa minha cidade, linda e triste.
Esplendorosa em mobilidade urbana e pobre em manifestações culturais. Fiquei por aqui e ainda deu tempo de tomar umas na casa de Dudu, ver Dôra que não
envelhece e o neto japinha, o Luca, danado que só. No
domingo Vanessa, minha adorável tirana, fez-me percorrer exaustivos 6,5 km e pude ver (e andar por eles) o
Parque Santos Dumond e o Vicentina Aranha, duas formosuras (já disse que São José está linda), mas depois,
um porquinho a pururuca na casa de Agnaldo – que não
é nem Rayol e nem Timóteo – mas, Mendes as Silva. Um
encontro depois de (acreditem!!) quase 40 anos. Quantas histórias para rememorar, pena que algumas delas
não se podem reproduzir aqui. Por fim, vi o Zé Zanine,
hoje arquiteto renomado. No comecinho dos anos 70 fomos presos em Barra Mansa e levamos uma pisa da PE
para deixarmos de ser buliçosos e pararmos com aquela
loucura de querer derrubar o regime dos coturnos.
Agora a outra parte da divisa, os que vieram de
mim. Difícil juntar cinco filhos, quatro netos, genros e
noras no último dia do ano. Ariadne veio do EUA com
o espevitado Miguel, Larissa com o genro Danilo vieram de São Carlos, Yuri de Campinas mais Jéssica que
é daqui (estou escrevendo “from” São José), Iago que
é dessa comarca com Gabi, a nora, e o rebento Romeu
de alguns dias. Gabriela já instalada em Sorocaba, presente e não desgrudou do velho pai aqui. Celebramos
a vida, vimos juntos o ano se extinguir. Juntamos a
turma toda num pesqueiro, dia chuvoso, e levamos um
passa-moleque dos pacus e tilápias que engordam nas
duas lagoas do local. Não morderam nossas iscas.
O que me deixa triste é não poder destruir esses
limites, essas fronteiras e juntar essas duas gerações,
essa gente toda. Não sei se um dia irei conseguir. Termino aqui revelando que meu pote de saudades está
transbordando e perguntará o leitor; o que eu tenho
a ver com isso? Muito simples: leitor que é leitor, tem
que ser na alegria e na tristeza, na saúde e na doença,
etc., etc. É assim, como num casamento. Era isso, agora
fazer as malas e retornar com o coração daquele jeito,
cansado de fazer dó.

Colunista colaborador
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Projeto no interior da PB cria
geração premiada no cinema
Há uma década, a iniciativa ‘Jabre’ tem oferecido oficinas a jovens e mudado o patamar das produções audiovisuais no Estado
Joel Cavalcanti

Fotos: Divulgação

cavalcanti.joel@gmail.com

Nem sempre uma câmera na mão e uma ideia na
cabeça bastam para fazer cinema. Raramente é assim que
funciona. Mas no interior da
Paraíba, há 10 anos, um projeto independente simples
tem oferecido oficinas de roteiro a jovens e mudado o patamar das produções audiovisuais no Estado. Denominado
Jabre – Laboratório de Jovens
Roteiristas da Paraíba, e idealizado pelo cineasta Torquato Joel, a iniciativa tem sido
responsável por criar uma
geração de profissionais premiada em festivais e movimentado o setor cultural fora
dos grandes centros.
Com o intuito de interiorizar o cinema e de estimular
uma percepção crítica sobre o
audiovisual, já passaram pelo
Jabre cerca de 150 jovens que
são selecionados a partir de
suas ideias para a criação dos
argumentos de um roteiro. Durante quatro dias intensos, os
participantes ficam imersos em
todas as etapas de desenvolvimento do documento que norteia tudo que se vê na tela de
forma colaborativa e sob orientação de profissionais com larga experiência na área.
“O mais surpreendente
foi ver que havia um retorno muito imediato. Desde as
primeiras edições, a gente começou a perceber que tinha
gente realmente interessada
e com um potencial fantástico
no interior, tanto que vários
filmes foram premiados dentro e fora do Brasil. Chegou um
momento em que a produção
estimulada pelo Jabre passou
a ter mais reconhecimento
fora do estado que nos grandes centros da Paraíba, como
João Pessoa e Campina Grande”, garante Torquato Joel. Participam da criação do projeto
também a professora da UFPB

Idealizado pelo cineasta Torquato Joel (foto maior, de camisa verde), projeto vem formando
turmas e ampliando as áreas, como a de atuação, em 2019 (foto acima), e novos realizadores
premiados, como Kennel Rógis (ao centro), em Coremas, e Dhiones (abaixo), no Congo
Virgínia Gualberto e o fotógrafo Saullo Dannylck.
Entre os nomes que têm
sua formação diretamente
ligada aos projetos Jabre e
ViAção Paraíba, que antecede
aquele, está o cineasta Ramon
Batista, da cidade de Nazarezinho. Ele é o responsável pelo
curta Seiva (2019), já exibido
no Fest Aruanda e o documentário Fogo-Pagou, vencedor de
14 prêmios pelo país. O filme
de 2011 relata um cemitério
abandonado no meio do sertão cercado de lendas e histórias que são contadas pelos
próprios moradores.
Já em Cuité, o destaque é
para Ismael Moura. O cineasta
egresso das oficinas de Torquato Joel é o realizador de
Ilha (2014), considerado um
dos curtas mais premiados da
história da Paraíba e um dos
mais reconhecidos do Brasil,

atingindo a marca de 87 prêmios nacionais e internacionais. Protagonizado por Fernando Teixeira, o filme conta
a história de um homem de
idade avançada que vive em
total isolamento junto com
seu filho autista.
Outros nomes se juntam
a essa lista, a exemplo de Dhiones do Congo, que leva em seu
sobrenome artístico a cidade
com menos de cinco mil habitantes e que garantiu com
o curta Ultravioleta (2018) o
prêmio de Melhor Filme no
Fest Aruanda. De Cajazeiras,
Veruza Guedes já assinou produções que circulam os festivais mais importantes do país
com os filmes Você conhece
Derréis? (2017) e Mulheres em
crítica de gênero (2019). “Não
necessariamente todo mundo
que vai para o Jabre vai ser
cineasta, mas uma parcela

expressiva vai ter uma visão
muito mais crítica de cinema
a partir dessa imersão”, explica Torquato Joel.
Os realizadores formados
pelas oficinas vão além de representar a Paraíba e elevar o
nível das produções cinematográficas: eles agem como multiplicadores do projeto e levam
para a suas cidades a produção
de mostras e festivais que disseminam o cinema local para
as comunidades distantes da
experiência na sala escura. É o
exemplo de Kennel Rógis, que
é cineasta, roteirista e gestor
da produtora Gravura Filmes.
Ele já foi monitor do Projeto
ViAção Paraíba e Jabre, e hoje
acumula prêmios com os filmes Travessia (2011), Sophia
(2013) e O grande amor de um
lobo (2019), que assegurou o
prêmio de Melhor Roteiro e
Aquisição Canal Brasil no Cine

de jornalismo, mas foi só na
sua pesquisa que resolveu levar adiante. “Em 2013, quando ainda era estagiária em um
jornal, estava em busca de histórias diferentes para contar.
Foi quando minha irmã, que
trabalha com refúgio no Acnur
(Alto Comissariado da ONU
para Refugiados), me falou
sobre a existência de criançassoldado”, lembra. “Comecei
a ler sobre e fiquei chocada
de como, até então, não sabia
nada sobre elas em qualquer
parte do mundo e vi que, dentro da minha bolha, ninguém
estava ciente”, diz.
Nessa época, a partir de
relatos que leu, Carla escreveu um conto sobre um menino sequestrado que precisa
matar outro para se livrar da
própria morte, relato comum
entre ex-crianças-soldados.
É a história que abre o livro e
única ficção.
Carla dá voz a mulheres
e homens que passaram pela
experiência de serem sequestrados, obrigados a cometer
crimes e, no caso das meninas,
oferecidas como esposas aos
comandantes dos grupos e/
ou violentadas. “Foi um processo doloroso. Uma coisa
é ler histórias num livro ou

artigo, outra é ouvir frente a
frente relatos pesados e muitas vezes intragáveis”, conta.
“Acabei cutucando feridas que
mal tinham cicatrizado, mas
boa parte dos entrevistados
se mostraram satisfeitos em
poder compartilhar suas histórias para que ‘pessoas lá do
Brasil ficassem sabendo’”.
O livro traz, ao longo
de suas páginas, uma breve história da África Central
e Oriental, situando o leitor
quanto aos motivos de tantas
disputas de poder nessa parte
do continente. Em seguida,
Carla escreve sobre o uso de
crianças como soldados ao
longo da história, incluindo a
Guerra do Paraguai. A partir
daí, entrevista uma série de
ex-soldados em que eles relatam a “vida no mato”, as violências vividas, o processo de
reabilitação, além de contar
histórias de pais que tiveram
seus filhos sequestrados.
“Enquanto escrevia o livro, lia e relia diariamente
os relatos que coletei e percebi que, algumas vezes, me
assustava com algumas histórias, como se as estivesse
lendo pela primeira vez”, diz.
Algumas passagens são extremamente cruas e pedem

uma pausa depois da leitura,
especialmente as de violência
sexual sofridas por meninas,
algumas menores de 10 anos.
“Como mulher, tive dificuldades em ouvir esses tipos de relato e, em alguns casos, preferi
tirá-los do texto final. Por mais
que meu objetivo com esse
livro fosse denunciar, há um
limite para histórias gráficas
demais”, pontua.
E, apesar disso, Kadogos
é um livro necessário por
trazer para mais perto uma
realidade aparentemente distante do público brasileiro.
“Acho que isso significa estourar bolhas e despertar para
uma séria crise internacional, que não necessariamente
está muito longe. Não seriam
as crianças do tráfico um tipo
particular de criança-soldado?” Além disso, o problema
vai além de países pobres ou
de grupos armados e milícias.
“A idade mínima para recrutamento militar é de 16 no Canadá e Reino Unido, e 17 anos
para Estados Unidos e França.
Então, se potências econômicas seguem recrutando
pessoas tão jovens, como a
comunidade internacional vai
combater o uso de criançassoldado?”, finaliza.

Ceará 2019, e Prêmio Especial
de Melhor Curta, no Los Angeles Brazilian Film Festival, nos
EUA. Ele idealizou e coordenou o Festival Curta Coremas.
Assim como seu colega, Ramon Batista criou o Cine Sítio,
em Nazarezinho, Dhiones do
Congo produz o CineCongo e
Veruza Guedes coordena o Cine
Açude Grande, em Cajazeiras.
Os participantes do Jabre
são de cidades como Coxixola, Serra Branca, São José dos
Cordeiros, Sumé, Monteiro e

de outras mais longe, como Nazarezinho, Lastros, Mataraca e
da capital paraibana, além de
outros estados como Pernambuco e Rio Grande do Norte.
A ideia do Jabre parte de
um princípio pessoal de seu
realizador. “O cinema me transformou na vida. A percepção
de mundo, a preocupação com
o próximo, a sensibilidade. O
cinema ativou muito isso em
mim”, explica Torquato Joel,
que tem que ampliar o projeto
para outras áreas do cinema.

Escritora relata trabalho de combatentes em Uganda
Daniel Silveira
Agência Estado

Em suaíli, língua banto
que é um dos idiomas oficiais
de Uganda, a palavra “kadogos”, quer dizer crianças-soldado. É também o título do
primeiro livro da jornalista Carla Trabazo, Kadogos:
A Vida de Crianças-Soldado
em Grupos Armados na África
Central e Oriental. A publicação, que já está à venda, é fruto de uma pesquisa para uma
pós-graduação em Jornalismo
Internacional.
Como o título sugere, este
não é um livro dos mais fáceis
de ler não por sua escrita, pelo
contrário. Carla escreve de
modo que os nove capítulos
sejam lidos com fluidez. Mas
o que se lê é, por vezes, doloroso. Essa é a primeira lição
de Kadogos: estamos diante
de pessoas reais. Mesmo que
não aconteça atualmente em
Uganda, país que Carla visitou para colher testemunhos,
ainda é presente em outros
tantos lugares do mundo, inclusive em países vizinhos.
No prefácio, a autora
revela que seu interesse em
contar essas histórias surgiu
quando ainda era estudante
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Carla Trabazo dá voz a mulheres e homens que passaram pela experiência
de serem sequestrados e obrigados a cometer crimes no país africano
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Dragagem em Cabedelo deve ser concluída até fim de agosto.
Obras custarão mais de R$ 88 milhões e serão financiadas
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Governo anuncia incorporação
de bolsa e reajuste a policiais
João Azevêdo se reuniu com representantes da categoria e garantiu aumento salarial de 10% com efeito imediato
Fotos: Secom-PB

O governador João
Azevêdo se reuniu ontem,
na Granja Santana, em João
Pessoa, com associações
representativas da Polícia
e Corpo de Bombeiros Militar, ocasião em que anunciou
a incorporação de 80% da
bolsa desempenho ao salário nos próximos três anos,
sendo 20% implantados de
imediato neste início de ano.
Além disso, também foi
anunciado 10% de reajuste
salarial com efeito imediato
para todos os militares da
Paraíba, beneficiando os servidores ativos e inativos. A
proposta será encaminhada
pelos representantes das associações às categorias.
Participaram da reunião,
coronel Sobreira (representante da Caixa Beneficente);
coronel Francisco Assis (representante do Clube dos Oficiais e do Corpo de Bombeiros); coronel Maquir Alves
(representante da Associação dos Inativos da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros); cabo Eliane Santos
(representante da Associação de Cabos e Soldados da
Polícia Militar e Bombeiros
Militar); sargento Wellington Soares (representante
do subtenente e sargentos da

Polícia Militar); major Luiz
Antônio (representante da
Associação dos oficiais).
Também estiveram presentes os secretários Jean

O governador João Azevêdo se reuniu, na tarde de
ontem, na Granja Santana,
em João Pessoa, com associações representativas da
Polícia Civil, ocasião em que
anunciou a incorporação
de 80% da bolsa desempenho ao salário em 36 meses, sendo 20% implantado
de imediato neste início de
ano. Além disso, também foi
anunciado 10% de reajuste
salarial com efeito imediato
para todo o efetivo ativo e
inativo.
Na reunião ainda ficou
definida a realização de estudos sugeridos pelas categoria
que envolvem a equiparação
do pagamento do risco de
vida, por exemplo.
“Nós demos sequência
à reunião que ocorreu pela
manhã com representantes
da Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros e apresentamos
aos representantes da Polícia Civil a mesma proposta

para os militares, trazendo
dignidade para quem é aposentado e que precisa ter esse
olhar atento do governo. Foi
uma reunião extremamente
produtiva, respeitosa e vamos
avançar para que possamos
fazer uma segurança cada vez
melhor na Paraíba”, frisou o
governador João Azevêdo.
O presidente da Associação dos Policiais Civis de
Carreira da Paraíba (Aspol),
Beethoven Silva, fez uma avaliação positiva da reunião.
“Foi um momento oportuno.
Tivemos de fato uma abertura de diálogo, o governo se
mostrou sensível as nossas
pautas. É importante ressaltar que essa ideia de trazer
alento ao policial civil que
está aposentado ou que está
perto de se aposentar deve
ser parabenizado por esta
decisão”, comentou.
Participaram da reunião, Steferson Nogueira
(Associação de Defesa das

Iluska Cavalcante

principalmente devido a
pandemia, que fragilizou
a economia de todo o país.
“Estamos vindo de uma
pandemia. Não podemos
nem considerar que terminou, mas o Governo do
Estado estava impedido
de dar qualquer tipo de
aumento até o fim 2021, e
agora, nos primeiros dias
do ano, ele nos chama e faz
uma proposta de 80%. Eu
vejo que foi um gesto de
extrema generosidade”,
comentou militar em en-

Pela manhã, o governador recebeu lideranças
da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar
para discutirem as propostas

Francisco Nunes (Segurança
e da Defesa Social); Marialvo
Laureano (Fazenda); Gilmar
Martins (Planejamento, Orçamento e Gestão); Jacqueli-

ne Gusmão (Administração);
Sérgio Fonseca (Administração Penitenciária); Letácio
Guedes (Controladoria Geral
do Estado); coronel Euller

Chaves (comandante da Polícia Militar); coronel Marcelo Araújo (comandante do
Corpo de Bombeiros Militar);
André Rabelo (delegado ge-

ral da Polícia Civil); e Fábio
Andrade (procurador-geral
do estado), além do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino.

Benefícios serão concedidos também aos policiais civis

Foi uma reunião
extremamente
produtiva, respeitosa e
vamos avançar para
que possamos fazer
uma segurança cada vez
melhor na Paraíba

Prerrogativas dos Delegados
- Adepdel) ; Germana Honório (Associação de Técnicos
em Perícia e Necrotomistas
da Polícia Civil - Atenepol);

Clébio Gomes - (Associação
dos Papiloscopistas Policiais
Civis do Estado da Paraíba
- Asppeb); Humberto Pontes (Sindicato dos Peritos

Oficiais da Paraíba - Sindiperitos); Antônio Erivaldo
(Sindicato dos Servidores da
Polícia Civil do Estado da Paraíba - Sindspol)

Também estiveram presentes os secretários Jean
Francisco Nunes (Segurança
e da Defesa Social); Marialvo
Laureano (Fazenda); Gilmar
Martins (Planejamento, Orçamento e Gestão); Jacqueline Gusmão (Administração);
Letácio Guedes (Controladoria Geral do Estado); André
Rabelo (delegado geral da
Polícia Civil); e Fábio Andrade (procurador-geral do
estado), além do presidente
da Assembleia Legislativa,
Adriano Galdino.

trevista ao Jornal A União.
Na opinião de Sérgio
Fonseca, a proposta do governador deverá ser aceita
pela categoria. “Eu entendo, como policial que sou,
não falo como secretário,
mas como policial de carreira, vejo que o governador fez um gesto para quem
quer acabar com um impasse. [...]A categoria vai tirar a
emoção e partir para razão
de que o que está sendo
oferecido é algo importante. A maioria dos policiais

que entrei em contato ficou
satisfeito. Eu acredito que
essa proposta vai ser muito
bem recebida pelos nossos

policiais”, disse.
Além disso, um dos
principais representantes
da Polícia Militar da Paraíba, o coronel Francisco de
Assis, presidente do Clube dos Oficiais da Paraíba
(COPM), também se pronunciou sobre a proposta
do governador. Ele elogiou
a saúde financeira e o equilíbrio fiscal do Estado da
Paraíba.
“Tem que cumprimentar, parabenizar o Governo
da Paraíba pelo feito”, disse

Francisco de Assis, após o
resultado da reunião, que
culminou com uma proposta de 80% de incorporação
da Bolsa Desempenho ao
salário, sendo 20% de forma imediata, e 10% de reajuste salarial, apresentada
ontem pelo governador.
O c o ro n e l l eva rá a
proposta do Governo aos
militares em assembleia
geral na manhã de hoje e
retomará o diálogo com o
chefe do Executivo estadual
amanhã.

À tarde, João Azevêdo recebeu representantes da polícia civil , quando propôs os mesmos benefícios dos militares

Oficiais destacam ajustes fiscais e elogiam o Governo
cavalcanteiluska@gmail.com

Tenente-Coronel da
Polícia Militar da Paraíba
e secretário de Estado da
Administração Penitenciária, Sérgio Fonseca comentou que a proposta do governador da Paraíba, João
Azevêdo (Cidadania), de
incorporar 80% da Bolsa
Desempenho dos policiais
e bombeiros militares da
Paraíba, foi um ato de generosidade e boa vontade,

O Governo do Estado
estava impedido
de dar qualquer
tipo de aumento
até o fim 2021
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Dragagem em Cabedelo deve
ser concluída até fim de agosto
Obras custarão mais de R$ 88 milhões e serão financiadas exclusivamente com recursos próprios do Estado
A dragagem de acesso e
da bacia de evolução do Porto de Cabedelo deverá estar
concluída até agosto deste
ano. É o que prevê a presidente da Companhia Docas
da Paraíba (Docas-PB), Gilmara Temóteo. A obra custará mais de R$ 88 milhões aos
cofres públicos da Paraíba.
Todo o montante investido
será único e exclusivo do Tesouro Estadual. O resultado da licitação está previsto
para 7 de março e o início das
obras para abril.
“Estamos em um momento muito especial e extremamente aguardado por nós
da Docas e pela sociedade
como um todo. Estão sendo
anos de trabalho intenso e
agora veremos o Porto de
Cabedelo escrevendo um capítulo novo e bastante promissor, graças ao investimento do Governo do Estado”,
celebrou Gilmara Temóteo,
presidente da Companhia
Docas da Paraíba (Docas-PB).
Detalhes da obra
Com a obra, o canal de
acesso passará a ter 11 metros de profundidade, frente
aos 9,14m atuais. Além disso,
a bacia de manobra terá 300
metros de largura, possibilitando a vinda de navios de
até 55 mil toneladas.

Segundo Gilmara, o porto passará a ter ainda mais
relevância e competitividade
no Nordeste após a realização dos serviços. Ela ainda
aproveitou para agradecer
ao governo estadual pelo investimento.
“Todos nós agradecemos
ao Governo da Paraíba, na
pessoa do governador João
Azevêdo, pelo estabelecimento da dragagem como uma das
prioridades da gestão. Ganha
o porto, a economia paraibana e a sociedade, como um
todo”, esclareceu a presidente.
Para que o edital fosse
publicado, várias etapas essenciais foram concretizadas,
como o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e
Ambiental, nova batimetria
do canal e bacia de evolução
e atualizações de projetos e
relatórios.
Passadas as etapas do
processo licitatório e elaboração dos projetos básico e executivo, a obra tem previsão de
conclusão em quatro meses,
entre mobilização, execução
e desmobilização.
O aprofundamento do
canal permitirá a entrada de
navios maiores, resultando
em menor custo de frete, atração de novas cargas, maior
faturamento para o Porto e
arrecadação para o Estado e

Fotos: Secom-PB/Reprodução

o município, além da geração
de novos empregos e renda
aos paraibanos.

Para Gilmara Temóteo,
com a dragagem, o
canal de acesso passará
a ter 11 metros de
profundidade. Além
disso, a bacia de
manobra terá 300
metros, possibilitando a
vinda de navios de até
55 mil toneladas

Estamos em um
momento muito especial
e extremamente
aguardado por nós da
Docas e pela sociedade
como um todo

Propaganda eleitoral volta com lista de proibições
A propaganda partidária no rádio e na TV vai retomar nas eleições de 2022. O
presidente da República, Jair
Bolsonaro (PL) sancionou
a Lei 14.291/22, vetando o
trecho que determina que as
emissoras tenham direito a
uma compensação fiscal pela
cessão do horário. A lei foi
publicada ontem no Diário
Oficial da União.
O texto, que altera a
chamada Lei dos Partidos
Políticos, foi aprovado pela
Câmara dos Deputados em
outubro e pelo Senado em
dezembro. No entanto, a propaganda eleitoral vai acontecer em moldes diferentes do
que acontecia antes de 2017,
quando havia sido extinta.
Se antes os candidatos apresentavam as suas propostas,
agora na propaganda partidária as legendas divulgam
os programas partidários e
suas ações.
O trecho vetado por Bolsonaro determinava que as
emissoras de rádio e de televisão teriam direito a uma
compensação fiscal pela cessão do horário. Essa compen-

sação seria calculada a partir
da medida de faturamento
das emissoras no horário das
inserções.
O veto foi recomendado
pelo Ministério da Economia,
que considerou que esse trecho violaria o interesse público e a constitucionalidade
por criar um benefício fiscal
sem a estimativa do impacto
orçamentário.

O Relatório Mundial
sobre Visão da Organização
Mundial da Saúde (OMS)
aponta que 2,2 bilhões de
pessoas têm algum tipo de
deficiência visual, sendo 1
bilhão com uma condição
que poderia ser prevenida
ou tratada. Ainda conforme
a OMS, a incidência de deficiência visual é quatro vezes
maior em países de rendas
baixa e média do que nas na-

ções mais ricas. No Brasil,
3,4% da população brasileira não consegue enxergar, o
equivalente a 6,5 milhões de
pessoas, segundo dados do
último Censo.
Ontem, Dia Mundial do
Braille, a deputada estadual
Camila Toscano (PSDB) destacou a Lei 12.113/21, de sua
autoria, que obriga as bibliotecas públicas da Paraíba a
disponibilizar a Constitui-

Proibições
Já a lista de proibições é
extensa. Pessoas não filiadas
ao partido responsável pelo
programa não podem participar. Também é proibida a
divulgação de propaganda
de candidatos a cargos eletivos e a defesa de interesses
pessoais ou de outros partidos, bem como toda forma de
propaganda eleitoral.
Outra vedação é a utilização de imagens ou cenas
incorretas ou incompletas,
de efeitos ou de quaisquer
outros recursos que distorçam ou falseiam os fatos ou a
sua comunicação. Não é permitida ainda a utilização de
notícias comprovadamente

falsas, além da prática de atos
que resultem em qualquer
tipo de preconceito racial, de
gênero ou de local de origem
e prática de atos que incitem
a violência.
Pelo texto, partidos que
descumprirem estas regras
serão punidos com a cassação do tempo equivalente a
dois a cinco vezes ao da inserção ilícita, no semestre
seguinte. As inserções nacionais serão veiculadas nas
terças, quintas e sábados, e
as estaduais nas segundas,
quartas e sextas.

Tempo de propaganda
De acordo com a nova
lei, partidos que não tiverem
alcançado a cláusula de desempenho, prevista na Constituição, não terão direito a
inserções. Conforme a lei, as
emissoras de rádio e televisão deverão veicular as inserções entre as 19h30 e 22h30,
divididas proporcionalmente
dentro dos intervalos comerciais. Nos anos eleitorais, as
propagandas partidárias só
serão veiculadas no primeiro
semestre.

Foto: Agência Brasil

O texto, que altera a chamada Lei dos Partidos, foi aprovado pela Câmara em outubro e pelo Senado em dezembro
Ainda de acordo com
a lei, os partidos deverão
destinar ao menos 30% das
inserções anuais à participação feminina. Sem definir
percentuais, o texto também
determina que cada partido
assegure espaço para estimular a participação política de mulheres, negros e
jovens.
As regras sobre o tempo
de propaganda levam em

consideração o tamanho das
bancadas na Câmara dos Deputados:
O partido que tiver mais
de 20 deputados federais
terá direito à utilização de
20 minutos por semestre,
para inserções de 30 segundos, nas redes nacionais, e
de igual tempo nas emissoras estaduais;
O que tiver entre 10 e
20 deputados federais terá

direito à utilização do tempo total de 10 minutos por
semestre, para inserções
de 30 segundos, nas redes
nacionais e nas emissoras
estaduais;
No caso do partido que
tiver eleito até nove deputados federais, serão cinco
minutos por semestre, para
inserções de 30 segundos,
nas redes nacionais e nas
redes estaduais.

premissas legais. As Constituições Federal e da Paraíba

são as principais fontes dos
nossos direitos e é essencial
conhecê-las. Além disso, as
bibliotecas são espaços para
estudo e preparação para
concursos, provas e seleções”, defendeu a deputada.
De acordo com a lei,
as constituições devem ser
atualizadas uma vez por
ano, a fim de incorporar
as alterações promovidas
pelas emendas constitucio-

nais. O descumprimento da
nova legislação acarretará a
responsabilização administrativa dos dirigentes das
bibliotecas públicas, em conformidade com a legislação
aplicável.
Segundo a União Mundial de Cegos, apenas 5% dos
livros em todo o mundo são
transcritos para o Braille. Em
países mais pobres, esse percentual cai para 1%.

Lei disciplina constituições em braille nas bibliotecas
ção Federal e a Estadual em
Braille.
Para a deputada, a disponibilidade das constituições em Braille contribui
para a inclusão e possibilita
que todos tenham acesso à
Constituição. “É importante
incentivar que toda a população conheça seus direitos
para fortalecer a cidadania e
o engajamento social na busca da concretização dessas

3,4% da população
brasileira não consegue
enxergar, o equivalente
a 6,5 milhões de
pessoas
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Maioria é contra prescrição
médica para vacinar crianças
Ministério da Saúde divulgou ontem resultado da consulta pública, da qual participaram quase 100 mil pessoas
Julia Affonso
Agência Estado

A maioria das pessoas
que participaram da consulta pública sobre vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 é
contrária à obrigatoriedade
de prescrição médica para
imunização. A informação
foi divulgada ontem pela secretária extraordinária de
Enfrentamento à Covid-19,
Rosana Leite de Melo, durante audiência pública sobre o tema.
“Tivemos 99.309 pessoas que participaram neste curto intervalo de tempo
cujo documento esteve para
consulta pública. Sendo que
a maioria se mostrou concordante com a não compulsoriedade da vacinação
e a priorização das crianças
com comorbidades. A maioria foi contra a obrigatoriedade de prescrição médica
no ato de vacinação”, disse a
secretária.
Em dezembro, o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, afirmou que o

governo vacinaria as crianças apenas mediante prescrição médica. Após a fala,
o Conselho Nacional de
Secretarias de Saúde (Conass) divulgou uma “carta
de Natal às crianças do Brasil”, na qual confirmou que
nenhum Estado exigiria o
documento.
A decisão do Conass foi
alvo de críticas de Queiroga. Na ocasião, o ministro
afirmou que os Estados
deveriam se manifestar na
consulta pública. “Governadores falam em prescrição,
prefeitos falam em prescrição. Não ter uma prescrição”, disse. “Pelo que eu saiba, a grande maioria deles
não são médicos.”
A consulta pública para
manifestação da sociedade
civil sobre a imunização das
crianças foi criticada por
especialistas e terminou
no domingo (2). Na sextafeira (31), o Ministério da
Saúde afirmou em nota que
sua recomendação é “pela
inclusão da vacinação em
crianças de cinco a 11 anos
no Plano Nacional de Ope-

A consulta pública
para manifestação
da sociedade civil
sobre a imunização das
crianças de cinco a
11 anos foi criticada
por especialistas

TSE irá repetir medidas sem
eficácia contra fake news
Weslley Galzo
Agência Estado

O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) vai repetir,
neste ano, medidas de combate às fake news que não
tiveram êxito nas eleições
presidenciais passadas e
tentar outras ações para
evitar a enxurrada de notícias falsas. As novas iniciativas, porém, são vistas
com desconfiança por especialistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast.
Durante todo o ano de
2021, o TSE concentrou esforços no enfrentamento à
campanha de inverdades
capitaneada pelo presidente Jair Bolsonaro e por
parlamentares bolsonaristas contra a urna eletrônica. Mesmo fora do período
eleitoral, o grupo político
do chefe do Executivo recorreu a ideias distorcidas
para defender algumas de
suas propostas ou atacar
adversários.
Ações idealizadas para
combater notícias falsas na
disputa de 2022, como a
Comissão de Fiscalização e
Transparência das Eleições,
acabaram sendo aplicadas
ainda no ano passado para
frear a agenda governista,
que pôs sob suspeita o sistema eletrônico de votação,
sem apresentar provas.
A comissão foi criada
pelo presidente do TSE,
Luís Roberto Barroso, com
o objetivo de aprimorar a
fiscalização e auditoria do
processo eleitoral, em especial das urnas eletrônicas, e
ampliar o acesso público às
etapas de preparação das
eleições. Até o momento,
porém, o grupo não conseguiu alterar de forma substancial a dinâmica de notí-

cias falsas nas redes sociais
nem mesmo em relação ao
sistema eletrônico de votação. Além disso, ao criar o
colegiado, o tribunal repete
a principal estratégia fracassada em 2018: a aposta
em comissões temáticas
para lidar com as redes de
difusão de mentiras.
Em 2017, sob a presidência do ministro Gilmar
Mendes, o TSE montou o
Conselho Consultivo sobre
Internet e Eleições para
discutir formas de coibir a
proliferação de notícias falsas nas redes sociais. Nas
eleições do ano seguinte,
quando Rosa Weber atuou
como presidente, este foi o
principal instrumento do
tribunal contra a desinformação, mas o grupo fracassou em apresentar respostas eficazes às fake news
que dominaram a disputa.
Houve disparos em massa
de mensagens em benefício do então candidato Jair
Bolsonaro, como atestou o
TSE durante o julgamento
de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão.
Milícias Digitais
Para este ano, além da
comissão temática, a Corte
traçou ações administrativas e jurídicas, na tentativa
de fazer frente às milícias
digitais. Especialistas ouvidos pelo Estadão, porém,
disseram não existir garantias de que as iniciativas
surtirão o efeito desejado.
Um exemplo é o processo
de tratativa com as redes
sociais para conter as notícias falsas.
Sob o comando do então corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Luis Felipe Salomão, o TSE se aproximou
das empresas de tecnologia

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

racionalização das Vacinas
Contra a Covid-19”.
“No dia 5 de janeiro,
após ouvir a sociedade, a
pasta formalizará sua decisão e, mantida a recomendação, a imunização desta faixa
etária deve iniciar ainda em
janeiro”, informou a pasta.
Iniciada por volta das
10h15, a audiência pública
não conta com a participação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), que autorizou a aplicação da vacina da Pfizer nas
crianças em 16 de dezembro. A agência foi convidada,
mas decidiu não participar.

responsáveis pelo funcionamento das plataformas digitais YouTube, Twitch.TV,
Twitter, Instagram e Facebook no país. Mas, embora
tenham sido adotadas medidas de ataque ao poder
econômico dos propagadores de notícias falsas, como
a desmonetização de canais
e páginas que propagam
fake news, as negociações
deixaram de fora dois dos
principais redutos bolsonaristas nas redes sociais: os
aplicativos de mensagem
WhatsApp e Telegram.
Além disso, não foram
formalizados compromissos
das empresas em reformular suas políticas para conter
o ambiente hostil nas redes
sociais. Como mostrou o Estadão, plataformas como o
Telegram e o Gettr - aplicativo semelhante ao Twitter
que atraiu a extrema-direita pela falta de moderação
de conteúdo - se tornaram
abrigo de bolsonaristas foragidos da Justiça, como o
blogueiro Allan dos Santos,
e têm se notabilizado como
espaços de livre circulação
de notícias falsas.
Na avaliação de Carlos
Affonso Souza, professor de
Direito e Tecnologia na Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (UERJ), a rede
social representa um dos
problemas anunciados para
as eleições deste ano e deve
ser contestada a tempo de
evitar problemas como os
observados em disputas anteriores. “É importante levar a sério o papel do Telegram. Ele não respondeu às
solicitações de informações
da CPI da Covid, não tem se
mostrado responsivo às demandas de diversos órgãos
no Brasil. Esse é um ponto
de atenção”, afirmou Souza.

O governo tentou incluir a prescrição médica na vacinação de crianças, mas foi rejeitada em consulta pública

Sete empresas na lista

Governo renova promessa
para realizar privatizações
Amanda Pupo
Agência Estado

O governo Bolsonaro
chega ao último ano do
mandato sem ter privatizado uma única estatal,
apesar da promessa de se
desfazer de 17 empresas,
feita em 2019. As apostas foram renovadas para
2022, em pleno ano eleitoral, com sete empresas na
lista, quatro delas de peso:
a Eletrobras, duas companhias do setor portuário
- entre elas a que administra o Porto de Santos, o
maior da América Latina e os Correios.
Além das sete, com
destinos mais bem definidos, o governo quer
concluir a desestatização
da Nuclebrás Equipamentos Pesados (Nuclep), da
Agência Brasileira Gestora
de Fundos Garantidores e
Garantias (ABGF) e da Empresa Gestora de Ativos
(Emgea) neste ano.

A venda da estatal de
correspondências ainda é
contabilizada no cronograma, apesar de o avanço ser
visto com cada vez mais
cautela, já que o projeto de
lei que abre caminho para
o leilão da empresa emperrou no Senado. Na privatização da Eletrobras, como
mostrou o Estadão/Broadcast, nem o Congresso confia, tanto é que não colocou
a previsão de receitas da
operação para o Tesouro
Nacional no Orçamento.
O Ministério da Economia também espera em
2022 privatizar a Centrais
de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasaminas),
a praça de Minas Gerais
da Companhia Brasileira
de Trens Urbanos (CBTU)
e a Empresa de Trens Urbanos (Trensurb) de Porto
Alegre.
As previsões são dadas pelo secretário especial de Desestatização,
Desinvestimento e Merca-

dos do Ministério da Economia, Diogo Mac Cord,
em entrevista ao Estadão/
Broadcast. No posto desde agosto de 2020, Mac
assumiu após a saída do
empresário Salim Mattar,
insatisfeito com o ritmo
das privatizações.
Narrativa
Assim como o ministro da Economia, Paulo
Guedes, o secretário classifica as críticas à agenda
de desestatização como
parte de uma “narrativa
política”. Mas, enquanto o
chefe costuma terceirizar
a responsabilidade pela
demora nas vendas, Mac
Cord reconhece fragilidades internas do Executivo
em tocar essa pauta Segundo ele, o governo não
tinha mais expertise para
realizar privatizações e
precisou reconquistá-la. A
última venda de estatal federal foi da Embratel, em
1998, lembrou Mac Cord.

Governador do AC é alvo de
novo pedido de impeachment
Rayssa Motta
Agência Estado

A Assembleia Legislativa do Acre recebeu nesta
semana um novo pedido de
impeachment do governador Gladson Cameli (PP). A
investida tem como fundamento as investigações da
Operação Ptolomeu, que fez
buscas contra ele no mês
passado e tornou públicas
suspeitas de desvios na Saúde e na Infraestrutura.
O pedido foi apresentado pelo policial civil Leandro
Costa, que é pré-candidato ao
Senado pelo Cidadania. Cabe
ao presidente da Assembleia
Legislativa, Nicolau Júnior
(PP), aprovar ou arquivar o
requerimento. Correligionário do governador, o deputado

chegou a divulgar uma nota
de apoio após a operação da
Polícia Federal, dizendo acreditar na inocência de Cameli.
“O governador sempre
deixou claro, principalmente
em suas ações, que não compactua com irregularidades.
Por isso deixo aqui meu total
apoio”, diz o texto assinado
por Nicolau Júnior.
O governador é investigado desde julho pela Polícia
Federal, que vê indícios de um
suposto esquema de propinas
em troca do direcionamento
de licitações, contratações superfaturadas e a confirmação
de recebimento de mercadorias não entregues e de serviços não prestados na área da
Saúde e em obras públicas.
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades

Financeiras (Coaf), que deu
início na investigação apontou vinte comunicações de
movimentações financeiras
suspeitas envolvendo o governador, no valor de mais de R$
828 milhões.
Defesa
Procurados pela reportagem, os advogados Ticiano
Figueiredo e Pedro Ivo Velloso, que defendem o governador, se manifestaram sobre o
assunto. “Gladson nega irregularidades”, dizem. Em nota,
os advogados afirmam que
a investigação da PF é um
“emaranhado de assuntos
desconexos”. “Apenas suspeitas são lançadas, nenhuma
imputação de crime é realizada. São apenas ilações desconexas”, afirmam.
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Mundo registra 2,4 milhões
de casos de Covid em 24 horas
Apesar do número recorde de infectados pela doença em um único dia, registros de mortes seguem em queda
Agência Estado
O mundo registrou um
recorde de 2,4 milhões de
novos casos de Covid-19 nas
últimas 24 horas, impulsionado pelos Estados Unidos, que
pela primeira vez desde o início da pandemia tiveram mais
de 1 milhão de infectados em
apenas um dia (1,08 milhão).
Foi também a primeira vez
que o mundo registrou mais
de 2 milhões de novos casos
(o recorde anterior havia sido
registrado em 30 de dezembro de 2021, quando foram
contabilizados 1,95 milhão).
Os dados são do “Our World
in Data”, projeto ligado à Universidade de Oxford.
Apesar da explosão no
número de infectados devido
à variante Ômicron do novo
coronavírus, que é altamente contagiosa, o número de
mortes segue em queda. Com
o avanço da vacinação contra
a Covid-19 pelo mundo, a
média de óbitos nos últimos
sete dias caiu abaixo de seis
mil pela primeira vez desde
outubro de 2020. O recorde
de mortes em 24 horas no
mundo segue sendo de 20 de
janeiro de 2020: 18.062.
O número de pessoas
diagnosticadas com Covid-19 nos últimos sete dias
quase dobrou em relação à
semana anterior, impulsionado pela disseminação da
variante Ômicron pelo planeta. Na América do Sul, onde
os impactos da cepa come-

çam a ser sentidos, os diagnósticos mais que dobraram.
A Ômicron, mais contagiosa, foi responsável pela
maioria dos 10,1 milhões de
casos contabilizados entre 26
de dezembro e 3 de janeiro,
contra 5,25 milhões na semana entre 19 e 25 de dezembro
O recorde semanal anterior de
toda a pandemia, registrado
no fim de abril do ano passado, era de 5,79 milhões, quase
a metade do número atual.
Essa mudança tem levado médicos a sugerirem uma
mudança no critério de avaliação da pandemia: observar
hospitalizações em vez de casos. O infectologista assessor
do governo dos EUA, Anthony
Fauci, observou no último domingo que o risco de colapso
que a nova variante representa em conjunto com a Delta
aos hospitais deve preocupar
mais do que os recordes de
infecções registrados a cada
dia. “À medida que você avança e as infecções se tornam
menos graves, é muito mais
relevante focar nas hospitalizações em vez do número
total de casos”, disse.
Sua fala se soma com a de
diversos outros especialistas
em doenças infecciosas que
veem com cautela os “tsunamis” de casos. Na semana passada, uma média de mais de
401.200 casos foram relatados todos os dias nos Estados
Unidos, triplicando em relação a duas semanas atrás. Os
Estados Unidos registraram

na última segunda-feira mais
de um milhão de casos diários
de Covid-19 pela primeira vez
desde o início da pandemia,
conforme dados da plataforma de monitoramento da Universidade Johns Hopkins. O
total de 1.083 948 é quase o
dobro do recorde anterior de
cerca de 590 mil casos estabelecido há apenas quatro dias.
Segundo as autoridades de saúde, atualmente há
103 mil pessoas internadas
por conta da doença no país,
o maior número em quatro
meses. As hospitalizações
ocorrem principalmente entre pessoas não vacinadas. De
acordo com os dados mais recentes do Centro de Controle
de Doenças, até novembro,
as taxas de internações eram
oito vezes maiores para adultos não imunizados e cerca de
dez vezes maiores para crianças com idades entre 12 e 17
anos que não tomaram as doses contra o coronavírus.

Com o avanço da
vacinação contra a
Covid-19 pelo mundo,
a média de óbitos nos
últimos sete dias caiu
abaixo de seis mil pela
primeira vez desde
outubro de 2020

Sistema imunológico de vacinados
Agência Brasil/RTP
Estudos preliminares feitos na África
do Sul, nos Países Baixos e Estados Unidos
(EUA) revelam que o sistema imunológico dos vacinados ou reinfectados com
o SARS-CoV-2 previne casos graves de
Covid-19.
Liderada por especialistas da África
do Sul, a pesquisa concluiu que grande
parte da resposta de células T, estimuladas pela vacinação ou por infecções
anteriores, é mantida na presença da
variante Ômicron.
Segundo os pesquisadores, essa
pode ser a explicação para o menor número de hospitalizações e óbitos do que
em outras ondas da doença.
Todos os estudos analisaram linfócitos, glóbulos brancos capazes de lembrar
um agente patogênico e eliminá-lo do
organismo por meses, anos, décadas, ou
mesmo ao longo da vida.
A elite desses glóbulos brancos são
os chamados “linfócitos assassinos” que
identificam as células infectadas e as
matam. Isso evita que o vírus prolongue
a infecção e cause doença grave. A esse
tipo de linfócito, conhecido como CD8,
são adicionados os CD4, que ajudam a
reativar o sistema imunológico em caso
de nova infecção.
As pesquisadoras Catherine Riou e
Wendy Burgers, da Universidade da Cidade do Cabo, observaram a resposta de
linfócitos T de “memória” (que lembram
como combater o vírus) em 90 pessoas
inoculadas com as vacinas da Pfizer (duas
doses), Johnson & Johnson (uma ou duas
doses) ou previamente infectadas.
Os resultados ainda preliminares
por não terem sido analisados por especialistas independentes – revelam que
a resposta dos linfócitos à Ômicron tem
intensidade entre 70% e 80% em relação
às variantes anteriores.
Nos Estados Unidos, a equipe do
imunologista Alessandro Sette analisou

as células brancas de 86 pessoas vacinadas com Moderna, Pfizer e Janssen. Os
resultados, também preliminares, mostram que até 90% da resposta permanece
intacta com a Ômicron.
Nos Países Baixos, outro estudo preliminar com 60 profissionais de saúde
vacinados com Pfizer, Moderna AstraZeneca ou Janssen revela que a imunidade
medida pelos glóbulos brancos contra a
Ômicron é tão elevada quanto as outras
variantes.
Esses resultados contrastam com os
estudos de imunidade realizados até agora, que se concentraram em anticorpos.
Essas proteínas são produzidas após a
infecção ou vacinação e podem impedir
que o vírus entre nas células. Vários estudos mostraram que a eficácia dos anticorpos contra a Ômicron é muito menor do
que a registrada com as outras variantes.
Com o grande número de infecções pela
variante Ômicron, registrada em muitos
países, haverá muitas hospitalizações por
curto período de tempo.
Os novos dados parecem confirmar
o que está sendo observado em vários
países: a Ômicron infecta pessoas vacinadas ou já infectadas, mas tem menos
possibilidade de escapar aos leucócitos
que ainda são capazes de identificar as
células e eliminá-las antes que causem a
doença grave.
Isso pode explicar como a África do
Sul teve 80% menos de hospitalizações
com a Ômicron do que com as cepas
anteriores. É, no entanto, muito cedo
saber o real impacto da nova variante do
SARS-CoV-2 nas hospitalizações e óbitos.
Pulmões
Um grupo de cientistas da Universidade de Hong Kong descobriu que a
Ômicron se replica 70 vezes mais rapidamente do que a Delta nas vias áreas
humanas, mas é muito mais lenta na
infecção do tecido pulmonar, o que pode
sugerir menor gravidade da doença.

Foto: Fotos Públicas

5G sem fio nos EUA

Joe Biden disse que acordo
garante que não haverá
interrupções nas operações aéreas
nas próximas duas semanas

Biden elogia acordo que
evita crise de segurança
Agência Brasil
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden,
saudou um acordo entre
operadoras de telefonia do
país que permitirá a implantação da nova tecnologia 5G sem fio no prazo
de duas semanas, evitando
assim uma crise de segurança na aviação.
AT&T e Verizon concordaram na noite de
anteontem em adiar a
implantação do espectro
sem fio da Banda C até 19
de janeiro, mas ganharam
garantias importantes de
que poderão iniciar o serviço neste mês, de acordo
com uma carta do Departamento de Transporte,
informa a agência de notícias Reuters.
O atraso ocorreu após
pressão da Casa Branca,
de sindicatos da aviação e
de uma ameaça das companhias aéreas de entrar
com uma ação para bloquear a implantação que

poderia interromper milhares de voos diários.
Biden disse que o
acordo garante que não
haverá interrupções nas
operações aéreas nas
próximas duas semanas
“e nos coloca no caminho
certo para reduzir substancialmente as interrupções nas operações aéreas
quando a AT&T e a Verizon lançarem o 5G em 19
de janeiro”.
O presidente executivo da Verizon, Hans Vestberg, disse ontem que não
vê nenhum problema de
segurança na aviação com
5G, mas que a Administração Federal de Aviação
(FAA, na sigla em inglês)
“pretendia interromper
um momento já difícil
para as viagens aéreas se
seguíssemos em frente
com nossa ativação planejada. Sentimos que isso foi
a coisa certa a fazer para o
público, que inclui nossos
clientes e todos nós, dar à
FAA um pouco de tempo

para resolver seus problemas com a comunidade da
aviação.” O secretário de
Transportes dos EUA, Pete
Buttigieg, e o chefe do administrador da FAA, Steve
Dickson, disseram à AT&T
e à Verizon que as agências não buscarão mais
atrasos na implantação do
serviço sem fio 5G após 19
de janeiro, sem quaisquer
“problemas imprevistos
de segurança da aviação. “
O acordo “nos dará
tempo e espaço adicionais
para reduzir os impactos
nos voos comerciais”, escreveram eles.
O Termo de Compromisso Final do acordo
afirma que, a menos que
“problemas imprevistos
de segurança da aviação”
surjam, as agências dos
EUA “não buscarão ou exigirão quaisquer atrasos
adicionais na implantação
da banda C, no todo ou em
parte, incluindo um atraso
no retorno às operações
de rotina.”

Em 2021, 28,3 mil migrantes
cruzaram Canal da Mancha
Agência Brasil
Em 2021, 28.395 migrantes cruzaram o Canal
da Mancha em pequenas
embarcações com destino ao Reino Unido, informou o Ministério do Interior do país.
O número representa
um aumento de cerca de
20 mil pessoas em relação
a 2020, apesar dos esforços
das autoridades para lidar
com a perigosa travessia do
canal. De acordo com os da-

dos, o número de migrantes que chegaram à costa
sudeste da Inglaterra aumentou consideravelmente em novembro passado,
quando foram contabilizadas 6.869 pessoas, principalmente entre os dias 10 e
16 daquele mês.
Em 11 de novembro,
dia com número recorde,
1.185 migrantes cruzaram
o canal em 33 barcos.
Dias depois, em 24
de novembro, 27 pessoas
morreram quando o barco

em que viajavam afundou.
O secretário de Estado de
Imigração, Tom Pursglove,
destacou os esforços do governo para reformar o sistema de imigração e lutar
contra as pessoas que lucram financeiramente com
a travessia.
Pursglove afirmou que
a Lei de Nacionalidade e
Fronteiras, que está sendo
elaborada pelo Executivo,
vai incluir punições contra
aqueles que facilitam a entrada ilegal no Reino Unido.
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Ocupação em hotéis chega a
80% nos primeiros dias do ano
No Réveillon, média foi de 95%, segundo informações da PBTur, que também tem boas expectativas para o Carnaval
Sara Gomes

Foto: Evandro Pereira

O ano começou com a
presença intensa de turistas
no estado, especialmente, no
Litoral. Estima-se que no mês
de janeiro, a média de ocupação hoteleira seja de 80% nas
cidades banhadas pelo mar.
Já no Réveillon, a média foi
maior ainda, ficando em torno de 95%. A informação foi
divulgada pela Empresa Paraibana de Turismo (PBTur),
baseada nos 200 estabelecimentos de hospedagem inscritos no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos
(Cadastur).
Na avaliação da presidente da PBTur, Ruth Avelino,
o fluxo de turistas no verão
2021/2022 está bem melhor
se comparado a janeiro do ano
passado e até antes da pandemia. “As pousadas, flats e
hotéis estão lotados, apenas,
a partir da terceira semana de
janeiro é que deve começar a

diminuir o fluxo, pois as pessoas estão retornando à rotina”, afirmou.
Em relação ao Carnaval,
a presidente da PBTur considera precipitado estimar um
percentual, porém, o público
que escolhe a Paraíba para
o feriado não vem em busca de folia. “Geralmente, as
hospedagens ficam lotadas,
pois quem escolhe João Pessoa como destino não vem
em busca de festa. As vendas
ainda não estão tão boas, mas
ainda falta um mês e meio
para o Carnaval. Muitas pessoas optam pelo interior também, como Bananeiras, Araruna e Cabaceiras”, avaliou.
Por fim, Ruth Avelino
destacou a importância da
vacinação no processo de retomada do turismo. “As pessoas se sentem mais seguras
em viajar depois da vacinação. Além disso, a cadeia que
movimenta o turismo é muito
ampla como mercados, farmácias, postos de gasolina.

Enfim, todo mundo ganhou
com a retomada, pois movimenta a economia, gerando
emprego e renda”, enfatizou.
A expectativa da Associação Brasileira de Indústria

O prazo-limite para o
contribuinte paraibano – que
aderiu ao Refis do ICMS até 30
de dezembro – efetuar o pagamento à Secretaria de Estado
da Fazenda (Sefaz-PB) será
até o dia 12 de janeiro, tanto
na opção da cota única à vista
ou na modalidade do parcelamento em até 60 meses.
O Programa de Regularidade Fiscal do Governo da
Paraíba descolou as datas de
adesão da data-limite do prazo
de pagamento. Por isso, o contribuinte que aderiu ao Refis
precisa efetuar o pagamento
das emissões do Documento

de Arrecadação (DAR) emitidas até 30 de dezembro, com
data de vencimento até 12 de
janeiro, para garantir as vantagens e descontos especiais do
Refis.
No período de adesão ao
Refis, que terminou dia 30 de
dezembro, todos os débitos de
ICMS atrasados até 31 de julho
do ano passado puderam ser
renegociados, inclusive os que
estavam na dívida ativa, com
redução de até 80% das multas
punitivas e moratórias, além de
70% das multas acessórias.
O secretário de Estado da
Fazenda (Sefaz-PB), Marialvo

Laureano, afirmou que o Refis
do ICMS foi mais uma ação do
Governo da Paraíba para mitigar os efeitos da pandemia
nas finanças das empresas. “O
pagamento da cota única ou
da primeira parcela pode ser
realizado até o dia 12 de janeiro de 2022, após as empresas
consolidarem o faturamento
do mês de dezembro. Ou seja,
para aquelas que aderiram e
emitiram o DAR será mais uma
oportunidade para as empresas iniciarem o ano de 2022
totalmente regularizadas perante o Estado com descontos
especiais”, destacou.

saragomesreporterauniao@gmail.com

Setor hoteleiro paraibano comemora
os índices de ocupação no início do
verão, que superam os registrados
no começo do ano passado

Pagamento do Refis do ICMS
termina no dia 12 de janeiro

Mundo e Marketing

de Hotéis da Paraíba (ABIH)
é que nos meses de janeiro e
fevereiro de 2022 é que seja
10% maior comparado ao
mesmo período de 2019. Para
o presidente do ABIH, Rodri-

go Pinto, o grande desafio
será durante o período de baixa estação, após o Carnaval.
“Não sabemos ainda como
vai ser as hospedagem no período de baixa estação pois

Mulheres foram maioria na
colheita de mangaba e umbu

A mão de obra feminina
no extrativismo da Paraíba superou o trabalho normalmente disputado pelos
homens na colheita de produtos naturais das matas
paraibanas do Litoral e do
Semiárido, como a mangaba
e o umbu, neste ano de 2021.
Os frutos são amparados
pela Política de Garantia de
Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio).
A da mangaba exigiu
a força de trabalho de 298
catadoras, o que representou 63% do contingente

que percorreu mangabais
de municípios do Litoral Sul
e Norte do estado e coletou
cerca de 796 mil toneladas da fruta. Esse trabalho
garantiu o recebimento de
mais de R$ 871 mil aos 473
extrativistas que solicitaram
a subvenção à Companhia
Nacional de Abastecimento
(Conab), responsável pela
operacionalização da política e pagamento de subvenção para produtos com
preços de mercado abaixo
do mínimo estipulado pelo
Governo Federal.
Já para o umbu, a re-

Sortimento e Variedade
O principal fator de preferência no varejo
foi sortimento e variedade, o que pode ser visto
como uma resposta do consumidor às interrupções na cadeia de suprimentos durante a
pandemia. Também sugere que os varejistas
precisam se concentrar no básico: permitir que

presentação feminina foi de
52% dos 149 extrativistas
das regiões próximas a Campina Grande, Cuité e Nova
Floresta, no Semiárido, que
colheram mais de 298 toneladas do produto. A arrecadação de bônus destinados
a todo o contingente extrativista ultrapassou R$ 161 mil.
A PGPM-Bio oferece uma
subvenção para 17 produtos
da sociobiodiversidade brasileira quando é comprovada a venda no mercado por
um valor inferior ao preço
mínimo estipulado pelo Governo Federal.

Georgina Luna

georginaluna@gmail.com | Colaboradora

Preço não é o principal fator decisivo
de compra, revela pesquisa IPCon
Estudo da dunnhumby mostra que preço não é o principal fator decisivo de compra.
Índice de Preferência do Consumidor traz
ranking dos principais supermercadistas do
país, avaliados por cerca de sete mil brasileiros. As marcas regionais e atacarejos tiveram
um melhor desempenho, segundo o Índice
de Preferência do Consumidor (IPCon)
divulgado pela dunnhumby. Presente em 13
países, a edição nacional do estudo considerou os 38 principais varejistas alimentares
do país. Os seis motivadores de preferência
do consumidor, ou seja, os aspectos que mais
valorizam são, respectivamente: Sortimento
e Variedade, Preço, Experiência na loja, Produtos frescos, naturais e orgânicos; Marca
própria e Conveniência & Facilidades.

ocorreram muitas mudanças
na pandemia. O turismo de
negócios era muito forte nesse período mas as reuniões
passaram a ser on-line ou em
modelos híbridos“, afirmou.

os clientes encontrem a categoria, o produto, a
marca, o tamanho certo, entre outros. Antes da
pandemia, os brasileiros se permitiam visitar
mais de um ponto de venda, para buscar uma
melhor alternativa de preço. O consumidor
também fazia compras com maior frequência,
o que facilitava essa pesquisa de preços. Em
virtude das restrições de mobilidade e até mesmo o receio de ficar mais tempo fora de casa, as
compras ficaram mais espaçadas e a expectativa é poder se abastecer em um só local.

Preço
Embora os consumidores classifiquem o
sortimento e variedade mais importante do
que o preço, a pandemia e a crise econômica
pressionaram o varejo. O estudo foi realizado
no auge da pandemia, com a crise econômica
criando medo e incerteza entre a população
em geral. Em momentos como estes, as pessoas tendem a fazer mais pesquisas de preços,
comparar opções e procurar por mais ofertas.
Mais do que preços baixos, os consumidores
podem estar procurando o preço certo para o
produto certo. Além disso, o atacarejo tem uma

boa classificação entre os clientes. Nesta categoria, o Makro foi o mais bem avaliado, seguido
por Atacadão e Mart Minas.
Experiência de Loja
Uma visita à loja pode ser o momento
mais importante no relacionamento com
o cliente. Desde o momento da chegada ao
estabelecimento, até o caixa ou o estacionamento, existem fatores potenciais de atrito
ou encantamento e, para o consumidor, tudo
acontece de uma vez. Os principais varejistas neste pilar foram Perini, Confiança e
Zaffari, respectivamente.

Produtos frescos, naturais e orgânicos
Este pilar é definido pela disponibilidade de itens frescos, com bons preços
e acesso a uma variedade de produtores
locais. A valorização do comércio local, de
produtos orgânicos e pequenos produtores é uma tendência que, mesmo que não
permita escalabilidade, ainda precisa ser
uma opção para clientes que estão cada vez
mais interessados nos benefícios de saúde,

ambientais e sociais. Nesta categoria, o
varejista mais bem posicionado foi o Líder,
seguido de Zaffari e Angeloni.

Marca Própria
Embora a marca própria não seja um
dos pilares mais importantes para os consumidores do varejo alimentar brasileiro, ela
pode fornecer aos varejistas uma entrega de
valor, desde que esteja alinhada com a capacidade dos mesmos de oferecer uma boa
variedade de produtos a preços baixos - os
dois pilares mais destacados pelo relatório.
Vale pontuar que os seis motivadores de
preferência do varejista não são igualmente
importantes e o portfólio de marca própria
de um varejista precisa se alinhar a uma
estratégia maior do cliente.

Conveniência e Facilidades
A conveniência é definida pela capacidade
do varejista de fornecer fácil acesso às lojas,
estacionamento, checkouts rápidos e práticos,
além de aplicativos para telefones celulares.
Apesar de ser o pilar menos importante, a
conveniência ganhou destaque durante a
pandemia, uma vez que significa menos tempo
na loja quando se tem necessidades imediatas. Neste pilar, Zaffari assumiu novamente o
primeiro lugar, seguido por Perini e Coop.
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Bolsonaro veta venda direta de
etanol de usinas para os postos
Editada em agosto pelo presidente, a MP que trata da comercialização do produto virou lei e foi publicada no DOU
Luci Ribeiro
Agência Estado

O presidente Jair Bolsonaro vetou a venda direta
de etanol das usinas para os
postos de combustíveis em lei
publicada no Diário Oficial da
União (DOU) ontem, mas alega que, na prática, a negativa
não impede as operações. A
permissão é um dos pontos
do projeto de lei de conversão da Medida Provisória
1.063/2021, editada em agosto por Bolsonaro para autorizar postos de combustíveis a
comprarem etanol hidratado
diretamente de produtores ou
importadores, sem a necessidade da intermediação de
distribuidoras.
O texto que saiu do Congresso, no entanto, acrescentou um trecho ao artigo original da MP que estendeu essa
permissão às cooperativas de
produção ou comercialização
de etanol e às empresas comercializadoras do combustível ou importadores. Com
isso, Bolsonaro rejeitou dois
pontos do projeto: aquele que
permitia ao produtor negociar
diretamente com distribuidores, revendedores varejistas
de combustíveis, transporta-

dores e mercado externo e um
outro que liberava o revendedor a adquirir etanol hidratado desses fornecedores.
Em nota distribuída à imprensa, a Secretaria-Geral da
Presidência da República afirmou que os vetos não impedirão as operações de venda
direta de etanol, “uma vez que
tal assunto poderá ser normatizado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),
que já disciplinou essa matéria por meio da Resolução nº
855, de 8 de outubro de 2021”.
De acordo com as razões
do veto apresentadas pelo governo, essas cooperativas já
são beneficiadas com a redução a zero da base de cálculo
de PIS/Pasep e Cofins. Nesse
sentido, diz a mensagem enviada ao Congresso, ainda que
a lei determine que, na venda
direta, as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins sejam elevadas, as
bases de cálculo estariam reduzidas a zero. “Assim, a proposição legislativa contraria
o interesse público e incorre
em vício de inconstitucionalidade, por criar uma renúncia
fiscal sem a devida previsão
orçamentária e por distorcer
a concorrência setorial”.

Agência digital agiliza
os serviços na Energisa
Clientes da Energisa na
Paraíba contam agora com
uma nova agência digital, pensada para tornar mais ágil e
mais fácil a solicitação de serviços. O layout moderno permite uma navegação fácil e intuitiva e se adapta a qualquer
dispositivo. Seja de um computador, um tablet ou um celular,
se o cliente precisar solicitar
uma segunda via, por exemplo,
ele encontrará a informação
da mesma forma em todos os
aparelhos e mais rápido e sem
precisar sair de onde estiver.
Para oferecer a melhor experiência, a Energisa foi além
das práticas de mercado, consultando os próprios clientes
sobre o que eles queriam e sobre a melhor forma de se acessar os serviços da empresa. A
nova agência digital da Energisa é mais um passo para que o
cliente veja que a empresa está
próxima e focada em atendê-lo
sempre com excelência.

“Ao nos contactar, nosso
cliente quer uma experiência
ágil, simples e eficiente. Tudo
solucionado em um único clique. Foi a partir dessa escuta
que desenvolvemos a nova
agência digital. Faz parte da
estratégia dos que chamamos
de ´4D da Energisa´: diversificação, descarbonização, descentralização e, claro, digitalização”, explica Danusa Correa,
diretora de Experiência do
Cliente da Energisa.
Para acessar a agência
é só digitar www.energisa.
com.br. Serviços como histórico de faturas emitidas, segunda via e a data da próxima leitura do medidor estão
visíveis logo quando o cliente
entra na agência digital. Caso
exista alguma conta de luz
ainda para ser paga, o site
já oferece possiblidades de
pagamento, como o QR Code
Pix, Internet Banking e Cartão de Crédito.

O diretor do Centro de Ensino Educa Nexus, sob CNPJ nº 33.176.748/0001– 07, situado na Av.
Piauí, 75, Estados, no município de João Pessoa – PB, sob processo de credenciamento nº 00041365/2020, parecer 031/2020, resolução 043 – 044/2020, CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
– EJA E A DISTÂNCIA – EAD, torna público a relação parcial complementar de alunos concluintes.
Adailson Pereira De Sá Martins, Adelvano Cordeiro De Sousa, Adilson Caldeira Dos Santos,
Adilson Carvalho Lessa, Adriana Silvério Damásio Serafim, Adriano Chagas Lima, Alcides Serrao
De Araujo, Alessandra Franciele Da Silva Diniz, Alessandra Roberta Campos Oliveira, Alex Sandro
Alves Pereira, Alisson Angelo Da Silva, Almisson Gonçalves De Oliveira, Ana Carolina De Oliveira
Messias, Ana Cláudia Paparotto Paiva, Ana Cybele Assis Vitor Mendes, Ana Maria De Sousa
Oliveira, Andressa Lucinda De Abreu, Anivaldo Lopes Dos Santos, Antonio Carlos De Jesus De
Oliveira, Aristonio Vieira Gonçalves, Artur Yan De Melo Brandão, Bimael Amorim Coelho, Bruna
Cristina Fonseca, Bruno De Souza Amora, Carlos Clemente, Carlos Renato Careta, Carolina Ribeiro De Jesus, Celso Luis Rodrigues, Claudemir Genta, Cláudio Coelho Magalhães, Clayton De
Souza Lima, Daiana Gomes Ferreira, Daiane Da Silva De Oliveira, Dalvino Jose Da Silva Martins,
Dalyla Amaral, Daniel Rodrigues Jordão Cirillo, Darlan Pereira Dos Santos, David Da Silva Anelli,
Dhefison Freire De Souza Pereira, Diego Armando Moreira, Diego Rafael Buscaratti, Douglas
Rodrigues Dos Santos, Dulcelina Sara Yamamoto, Édna Aparecida Andrade Rodrigues, Edson
De Jesus Miranda, Eli Martins Ribeiro, Elton Ribeiro Da Silva, Enoque Vieira Dos Santos, Erica
Liomara Santana De Jesus, Eurides Francisca Chagas, Fabio Da Silva Caitano, Fábio Leandro Da
Silva, Fernanda Camila Cavalheiro Dos Santos, Filipe Daniel Candido Da Silva, Francisco Andre
Lopes De Souza, Francisco Josenildo De Oliveira, Francisco Roberlândio Juca De Oliveira, Gerico
Beauvais, Guilherme Cavalheiro Cornetta, Herbert Martins Tosta Moreira, Igor José Vieira Alves,
Isabela Ramos Jacinto, Jackson Ferreira Sampaio, Jamara Stephanie De Oliveira Santos, Janaina
Flores Nogueira, Janaina Santos Moraes, Jane Maria Nunes Henriques, João Rocha Canavarro
Batista, Jociléia Inácio Caldana, Joéliton Teles Dos Santos, Jonathan Cezário Pereira, Jose Antonio Dias De Oliveira, Jose Carlos De Souza Almeida, Jose Edilson Da Silva Lima, José Francisco
Alves De Oliveira, Josevaldo Nunes De Oliveira, Josiel Aparecido Gidio, Juliana Corrêa De Abreu,
Juliana Da Silva Roque Lorbieski, Karina De Lima Massali, Lais Mirelle Figueiredo, Lara Patricia
Dos Santos, Layza Suelen Messa Gimenes Rodrigues, Lenon Dirlan Melani De Brito, Luciano Cordeiro Miller, Luciano Gomes De Moraes, Luciene Da Silva De Paula Santos Lopes, Luís Fernando
Terres, Luiz Fernando Soares Filho, Maiara Aparecida Da Silva Vieira Fonseca, Marcelo Noia Dos
Santos, Marcia Regina Ruiz Dos Santos, Mary Aparecida De Oliveira, Mauricio Souza De Oliveira,
Michael Fabiano Flora, Natascha Pereira Midões, Nathália De Jesus Pontes, Nayza Correia Da
Cruz Santos, Norma Suely Rosa Balão, Oswaldo Da Silva Doria, Pamela Cristina Peschel, Paulo
Cercone, Paulo Rogerio Backeuser Parolini, Paulo Sergio Ferro, Paulo Valerio De Melo Santos
Silva, Phara Cange, Priscila Guimaraes De Oliveira, Rafael Luiz De Mattos, Raquel Corrêa Da Silva
Munstein, Raquel Fatima Quintinho De Oliveira, Rauan Diego Santos De Jesus, Rayane Suelen De
Araujo As, Ricardo Santos De Mendonça, Rita De Cassia Da Silva Dos Santos, Roberto Carlos De
Oliveira Pinto, Robson Alves, Robson De Souza Cheleider, Rodrigo Ariel Vilela, Rodrigo Ferreira
Da Costa, Ronnie Peterson Da Silva Rosario, Rosimeire Gonçalves De Barros, Samara Carvalho

Foto: Agência Brasil

Apesar de ter vetado a venda direta do etanol das usinas para os postos de combustíveis, Bolsonaro disse que isso não vai impedir as operações no país

Negócios em alta

Rio registra recorde
de empresas abertas
Alana Gandra
Agência Brasil

A Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro
(Jucerja) registrou a abertura de 72.894 empresas
no território fluminense, em 2021. O número
é recorde histórico nos
208 anos de existência
da autarquia, vinculada
à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações
Internacionais.
O resultado revela aumento de 35% em
relação ao número de
empresas abertas em
2020 (53.883) e de 23%
em comparação a 2019
(58.908), ano anterior à
pandemia da Covid-19. A
maior parte das 72.894
novas empresas é do setor de serviços, destacando tecnologia da informação (TI), gastronomia e
vestuário para venda no
comércio.
O presidente da Jucerja, Sérgio Romay, disse ontem à Agência Brasil
que o resultado reflete
uma soma de fatores. “De-

pois da pandemia, muita
gente perdeu seus empregos. Alguns decidiram
ser empreendedores. O
próprio Estado tem ajudado muito, através da
Agência Estadual de Fomento (AgeRio) e alguns
empresários optaram por
fazer seus investimentos
e partir para uma carreira de empreendedor”.
Ainda de acordo com
Romay, outro aspecto que
contribuiu para o aumento de novos negócios é
que o governo tem recuperado o estado economicamente.
“Com isso, a atração
de investimento tem se
materializado. Aqui na
Jucerja, nós recebemos
muitas empresas que saíram do Rio e estão voltando, porque os índices de
criminalidade, de acordo
com o Instituto de Segurança Pública (ISP), estão
caindo; porque a vacinação no Rio de Janeiro funcionou. É uma série de fatores que tem favorecido
a atração de investimento
no Rio de Janeiro”, disse.

Costa, Sander Saad Falcão, Severino Soares Da Silva, Silmara Cristina De Oliveira Silva Pereira,
Sirlene Gomes Da Silva Gonçalves, Susana Maria Da Silveira, Talles De Carvalho Paulo, Thiago
Felipe Campanari, Tiago Henrique Marques Dos Santos, Vaniana Luiz De Paula E Silva, Vitória
Aparecida Da Silva, Wagner Ney Duarte De Lacerda, Wallace Alves Dos Santos Morelato, Walter
Duarte Filho, Wilson Alves Da Silva, Wilson Severino Da Silva.
SINTEPS-CG – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS DE CAMPINA GRANDE-PB
RUA: JOÃO DE LEMO PESSOA, Nº 95, SANDRA CAVALCANTE
– TELEFONE: (83) 3321-3155 / 98879-4158
CAMPINA GRANDE-PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE
CAMPINA GRANDE - SINTEPS-CG, inscrito no CNPJ: 01.559.792/0001-00, neste ato representado
por seu Presidente, Sr. ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, convoca a todos os trabalhadores nas
empresas de prestação de serviços de Campina Grande – PB para que no prazo de 10 dias a partir
da publicação deste, compareçam à sede do Sindicato situada à Rua: João de Lemos Pessoa, N°
95, Sandra Cavalcante, Campina Grande – Paraíba, em obediência a cláusula trigésima oitava e
parágrafo primeiro da convenção coletiva de trabalho ano 2022 aprovada em assembleias setoriais e registrada no Ministério da Economia, sobre o número MR070002/2021 no dia 27/12/2021.
Campina Grande (PB), 05 de JANEIRO de 2022.
Alexandre Pereira da Silva
Presidente do SINTEPS-CG

Funcionários do BC
lutam por reajuste
Thaís Barcellos
Agência Estado

A mobilização por aumento salarial está esquentando dentro do Banco Central. Segundo o presidente
do Sindicato Nacional dos
Funcionários do Banco
Central (Sinal), Fábio Faiad,
1.200 funcionários sem
cargos comissionados ou
previstos para substituição
já aderiram ao movimento
- mais de um terço do total de servidores na ativa
(3.500) -, se comprometendo a não assumir funções
de comissão.
Na segunda-feira (3),
como mostrou o Broadcast, sistema de notícias
em tempo real do Grupo
Estado, já no dia 29 de dezembro, começou a rodar
dentro do órgão outra lista
virtual para entrega de cargos comissionados e comprometimento dos substitutos de não assumirem
as funções - cerca de 1.000
funcionários (500 em cargos de chefia e outros 500
substitutos), segundo o
sindicato. A entidade prevê
divulgar um balanço com
as adesões até o fim desta
semana.

Hoje, o governo publicou no Diário Oficial da
União (DOU) um decreto
que remaneja os níveis de
funções comissionadas no
Banco Central, mas o órgão esclareceu que a medida não está relacionada
com a mobilização dos
servidores.
Segundo a autarquia, é
apenas um remanejamento
para fortalecer as atividades ligadas ao Pix e ao Open
Banking, sem aumento no
valor das comissões ou no
custo total, previsto no decreto em R$ 4,948 milhões.
O decreto informa também
o número de 1.248 funções
comissionadas no BC, sendo que 1.158 de cargos de
direção e assessoramento
e 90 de suporte, com custo
global de R$ 4,948 milhões.
O sindicato também
iniciou ontem uma rodada de reuniões virtuais
com os vários setores da
autarquia para explicar a
mobilização e convencer o
maior número possível de
pessoas a aderir, no contexto da insatisfação de
diversas categorias de servidores federais com o reajuste previsto apenas para
policiais em 2022.

2.
Discussão e aprovação de proposta orçamentária referente ao ano de 2022;
3.
Ouvir e votar parecer do conselho fiscal, relatório das ocorrências e apreciações dos
atos da diretoria no ano de 2021;
4.
E demais assuntos do interesse da categoria.
Campina Grande (PB), 05 de JANEIRO de 2022.
Alexandre Pereira da Silva
Presidente do SINTEPS-CG
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB,
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de
Administração do Meio Ambiente, a renovação da Licença de instalação, em João Pessoa, em 17
de dezembro de 2021. Para a atividade de: Construção do Complexo penitenciário, no município
de Gurinhém/PB. Processo nº 2021-009449TEC/LI-8259.
A B&F Construções Empreendimentos e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ: 33.376.790/0001-63,
torna público que recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação da
construção do Res. Nápoles, composto por 04 (quatro) blocos de edifícios multi-familiares, totalizando 112 (cento e doze) unidades imobiliárias, com área de 7.005,64 m², situados no Condomínio
Park Cowboy, Rua Dr. Valdevino Gregório de Andrade, setor 56, quadra 184, lote 0279, Gramame,
João Pessoa - PB.
A PB FOODS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, torna público
que recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade
de Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral situado a Rua Pedro Pio Chaves, 100.

SINTEPS-CG – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS DE CAMPINA GRANDE-PB
RUA: JOÃO DE LEMO PESSOA, Nº 95, SANDRA CAVALCANTE
– TELEFONE 3321-3155 / (83) 98879-4158
CAMPINA GRANDE-PB

URBAN GAMELEIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA inscrito sob o CNPJ
nº 35.432.472/0001-06 torna público que recebeu da SEMAM (Secretaria de Meio Ambiente de
João Pessoa) a Licença de Instalação (LI) Nº 154/2021 emitida em 14 de dezembro de 2021 para
construção de um edifício multifamiliar situado a Avenida Governador Argemiro de Figueiredo, SNº,
no bairro Jardim Oceania, João Pessoa - PB.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O SINTEPS-CG, através de sua diretoria, em conformidade com o Art. 9 do Estatuto do SINTEPS-CG, convoca todos os trabalhadores e sócios desta entidade saldados com a tesouraria em
concordância com o Art. 14, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada
na sede do SINTEPS-CG, Rua: João de Lemos Pessoa, nº 95, Sandra Cavalcante, nesta cidade,
no dia 15/01/2022 ( quinze de janeiro de dois mil e vinte e um) às 16h00 em primeira convocação
com presença de dois terço dos associados, e às 16h30 em segunda convocação com qualquer
número de presentes, para discutir e deliberar as seguintes pautas:
1.
Tomada de contas da Diretoria referente ao ano de 2021;

A EXCLUSIVE CAMBOINHA, CNPJ: 40.893.868/0001-82, torna público que requereu à SEMAPA
– Secretaria de Meio Ambiente de Cabedelo, a Licença de Operação para o Edifício EXCLUSIVE
CAMBOINHA, situado a Avenida Max Zagel esquina com Rua Aurélio Guedes Cavalcanti, nº 176,
Camboinha, João Pessoa – PB.
A Prime Construtora Incorporadora e Empreendimentos Eirele, incrita no CNPJ: 14.718.707.000142, localizada a Av: Francisca Moura, nº 434, Sala: 505, Bairro: Centro, nesta capital. Toma público
que requereu da SEMAM (Secretária de Meio Ambiente) a licença operação (LO), com a finalidade
para execução de um empreendimento multifamiliar localizado na Rua: Major José de Barros, nº
67, Bairro: Centro, João Pessoa/PB.

Diversidade
Edição: Marcos Pereira

Editoração: Bhrunno Maradona
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Pandemia: São Paulo confirma,
ao menos, 24 casos de “flurona”
As coinfecções podem ter se intensificado nas últimas semanas com o surto de Influenza em diferentes regiões do país
Ítalo Lo Re
Agência Estado

A cidade de São Paulo
já registrou até ontem ao
menos 24 casos de “flurona”, nome dado à infecção
simultânea por covid-19 e
influenza. O levantamento foi
feito pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital
e compreende todo o período
da pandemia.
Conforme a secretaria,
desde 2020, para todos os casos de síndrome respiratória
aguda grave (Srag) que evoluem para hospitalização na
cidade, são coletadas amostras para pesquisa tanto do
vírus influenza quanto do
SARS-CoV-2. Desse modo, é
possível entender se há coinfecção nos pacientes.
“Dados do Sistema de
Vigilância Epidemiológica
da Gripe (Sivep-Gripe) indicaram 24 registros de Srag
com coinfecção de influenza
e covid-19, considerando a
metodologia RT-PCR detectável para ambos os vírus”,
informou a pasta. Apesar dos
registros, autoridades afirmam que há poucos estudos
que analisem as possíveis
implicações clínicas ou imunológicas da coinfecção.
Além de São Paulo, foram

identificados ainda três casos
de “flurona” em Fortaleza, capital do Ceará. Os diagnósticos
são do mês de dezembro. No
Rio de Janeiro, um adolescente de 16 anos também testou
positivo para covid e influenza de forma simultânea. A família do jovem informa ter feito testes em dois laboratórios
particulares diferentes.
As coinfecções podem
ter se intensificado nas últimas semanas porque, além
da pandemia do coronavírus,
o país identificou surtos de influenza em diferentes regiões,
como Rio de Janeiro e São
Paulo. Segundo especialistas,
a alta de casos da gripe pode
ter se dado principalmente
por conta da variante Darwin
do H3N2, que escapa à vacina
contra influenza aplicada no
Brasil neste ano.

Pacientes
A Secretaria de Saúde da
capital paulista informou que
ontem havia 121 pacientes internados em leitos de unidade
de terapia intensiva (UTI) do
Hospital Municipal da Brasilândia, voltado desde o fim
do ano passado para acolhimento e tratamento dos casos
de síndromes respiratórias
agudas graves. Em leitos de
enfermaria, são 164.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 00001/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição
de veículo 0 km ano/modelo 2021/2022 – Tipo ambulância UTI – Tipo D, destinado a Secretaria
de Saúde e Hospital Municipal Dr. Oseas Alves Mangueira do Município de São José de Piranhas
- PB. Abertura das propostas: dia 17 de Janeiro de 2022 às 13h30 (horário de Brasília), através
do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do
edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.
São José de Piranhas - PB, 04 de Janeiro de 2022.
Helder de Lima Freitas
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de Máquinas Retroescavadeiras 4x4, com todas as despesas de operação por conta do contratado para atender
as diversas necessidades da secretaria de agricultura deste município. FUNDAMENTO LEGAL:
Pregão Presencial nº 00013/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião
de Lagoa de Roça: 02.080 – 02080.18.544.2012.1032 – 001–510–520–940 Fontes. VIGÊNCIA: até
04/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça
e: CT Nº 00001/2022 - 04.01.22 - CAMPINA VEICULOS LTDA - R$ 60.840,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 001/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados
nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no
art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892,
de 23 de janeiro de 2013, e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação
na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço em reunião
que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Sobrado, no dia 18 de Janeiro 2022 as 14:00,
tendo como objetivo: Aquisição parcelada de combustível destinado ao abastecimento dos veículos
da frota da prefeitura municipal. A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura
Municipal de Sobrado. Para maiores informações e através do telefone: 83 – 3661-1018, e-mail:
cplsobrado@gmail.com.
Sobrado - PB, 03 de Janeiro de 2022.
WILSON LOURENÇO DE BRITO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº
IN00001/2022, que objetiva: Contratação de aterro sanitário para recebimento e disposição final de
resíduos sólidos urbanos produzidos pelo Município de Solânea/PB; RATIFICO o correspondente
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE
RESÍDUOS LTDA –CNPJ: 30.366.238/0001-04- R$ 297.000,00
Solânea - PB, 03 de Janeiro de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de aterro sanitário para recebimento e disposição final de resíduos sólidos
urbanos produzidos pelo Município de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de
Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2078
- ELEMENTO DE DESPESA:3390.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e:
CT Nº 0001/2022 – 04.01.2022 - ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS
LTDA- CNPJ: 30.366.238/0001-04- R$ 297.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM. LICITANTES HABILITADOS:
CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI;
DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; G S C CONSTRUTORA E
SERVICOS LTDA; GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA; JGM ENGENHARIA
E INCORPORACAO LTDA; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; QUALITY CONSTRUCOES
LTDA; RENAN RODRIGUES SILVA LTDA. LICITANTES INABILITADOS: AGRESTE CONSTRUTORA
E COMERCIO LTDA; B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI;
LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA; R F ENGENHARIA EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que,
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta
de Preços será realizada no dia 17/01/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Joao
Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis.
Telefone: (083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com.
Tacima - PB, 04 de Janeiro de 2022
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL (ORE) e Ônibus Urbano Escolar
Acessível (ONUREA), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos
estados, Distrito Federal e Municípios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos
no Termo de Referência, anexo do edital. FUNDAMENTO LEGAL: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 10/2021. DOTAÇÃO: Recursos do Município de Tacima: Recursos: 04.000 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA 04000.12.361.2021.1017 ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE
ESCOLAR 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até
01/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 140/2021 - 25.11.21
– MERCERDES BENZ DO BRASIL LTDA - R$ 259.300,00.

Divulgação proibida

Lei garante sigilo sobre pessoas com
HIV, hanseníase e outras doenças
Luci Ribeiro
Agência Estado

O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que
torna obrigatória a preservação do sigilo sobre
a condição de pessoa que
vive com HIV, hanseníase,
tuberculose e hepatites virais crônicas. A lei sancionada é fruto da aprovação,
pelo Congresso Nacional,
de projeto de autoria do
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e está
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de
ontem.
Pela lei, é vedada a
divulgação, pelos agentes públicos ou privados,
de informações que permitam identificar essas
pessoas em serviços de
saúde, estabelecimentos
de ensino, locais de tra-

balho, administração pública, segurança pública,
processos judiciais e mídia escrita e audiovisual.
De acordo com o autor do
projeto, existem hoje, em
média, 920 mil brasileiros que vivem com HIV, e
a falta de sigilo à sua condição é a principal causa
de constrangimento. A lei
prevê punição, incluindo
pagamento de indenização por danos materiais e
morais, para quem vazar
essas informações.
A lei também estabelece que o sigilo profissional sobre a condição
dessas pessoas somente
poderá ser quebrado nos
casos determinados por
lei, por justa causa ou
por autorização expressa da pessoa acometida
ou, quando se tratar de
criança, de seu responsá-

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 257/2021
PROCESSO Nº 19.000.011886.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE PASSEIO, destinado a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, 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: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 21-02533-4
João Pessoa, 04 de janeiro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

vel legal, mediante assinatura de termo de consentimento.

Serviços
Os serviços de saúde,
públicos ou privados, e
as operadoras de planos
privados de assistência à
saúde estão obrigados a
proteger as informações
relativas a essas pessoas,
“bem como a garantir o sigilo das informações que
eventualmente permitam
a identificação dessa condição”. A obrigatoriedade
de preservação desses sigilos recai sobre todos os
profissionais de saúde e
os trabalhadores da área
de saúde, e o atendimento
nos serviços de saúde, públicos ou privados, deverá
será organizado de forma
a não permitir a identificação, pelo público em

geral, da condição desses
pacientes.
A lei dispõe ainda sobre inquéritos e processos judiciais que tenham
como parte pessoa com
HIV, hanseníase, tuberculose e hepatites virais
crônicas, e, nestes casos,
devem ser providos os
meios necessários para
garantir o sigilo da informação sobre essa condição. Qualquer divulgação
a respeito de fato objeto
de investigação ou de julgamento não poderá fornecer informações que
permitam a sua identificação. Nos julgamentos
em que não for possível
manter o sigilo sobre essas pessoas, o acesso às
sessões somente será permitido às partes diretamente interessadas e aos
respectivos advogados.

br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 21-01176-0
João Pessoa, 04 de janeiro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

Aviso de Audiência Pública Nº 001/2022
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de
15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com
o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço público
de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de fevereiro de 2022.
A audiência será realizada de forma virtual no dia 21 de janeiro de 2022, às 9h, e qualquer
interessado poderá participar através do link de acesso que será disponibilizado no site da PBGÁS
(www.pbgas.com.br).
A DIRETORIA

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2021
PROCESSO Nº 25.216.003678.2019
OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCOS CIRÚRGICOS, destinado ao HOSPITAL
DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE – HETCG/PB, 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: 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 21-02531-7
João Pessoa, 4 de janeiro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 007/2021
REGISTRO CGE Nº 22.00003-1
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através de seu Presidente
da Comissão Permanente de Licitação (Portaria nº 007/2021), vem convocar os interessados em
participar do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 007/2021, cujo objeto consiste na contratação de
empresa de engenharia especializada para execução de obras referente à conclusão do Condomínio cidade madura, adutora, travessia e reservatório, no município de Monteiro-PB, conforme
especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos do
Edital. Regime de execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Av. Hilton
Souto Maior, nº 3059, Mangabeira I, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone: (83)
3213.9191, Ramal 209. A retirada do Edital e seus anexos se dará através do Email: cehaplicitacao@gmail.com, bem como através do sítio eletrônico da CEHAP, www.cehap.pb.gov.br, na aba
“TRANSPARÊNCIA – Licitações/Chamamentos Públicos” . Entrega das propostas: 26 de janeiro
de 2022 às 09h00hrs, na sala da CPL.
João Pessoa-PB, 04 de janeiro de 2022.
Hebert Levy de Oliveira
Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021
PROCESSO Nº 19.000.009176.2020
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
CONTENÇÃO DE ANIMAIS, destinado à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA - PMPB e
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA - CBMPB/FUNESBOM, 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
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 900482021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a
licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 21-00605-4
João Pessoa, 04 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
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2020
PROCESSO Nº 19.000.002742.2020
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE,
LIMPEZA E DESCARTÁVEL, destinado a diversos órgãos, 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.

CONVITE Nº 06/2021
Registro CGE Nº 21-02424-6
JULGAMENTO DA PROPOSTAS TÉCNICA
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 do CONVITE
Nº 06/2021 (Elaboração dos Projetos Executivo de
Engenharia para Pavimentação de Rodovia e Obras d’Artes Especiais, Plano de Controle Ambiental
e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas-PCA/PRAD, na Rodovias: PB-33, sub trecho Praia de
Campina / Entr. PB-035/ Rio Tinto com 22,00 km), que após análise detalhada nas documentações,
respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera classificada a Empresa
PROJETO CONSULTARIA DE ENGENHARIA LTDA A CPL. com a pontuação máxima – 100 pontos.
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e que a
reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Proposta de Preços, se não
houver interposição de recurso, fica marcada para o dia 10/01/2022, às 10:00 horas
João Pessoa, 04 de janeiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SINDICATO DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DA PARAÍBA - SINDDESP.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
001/2022
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O SINDICATO DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DA PARAÍBA - SINDDESP, na
pessoa de seu Presidente Srº Ricardo Antônio da Silva, Brasileiro, Casado, Despachante Documentalista portador do CPF 009.965.074-69, RG nº 2388007 SSP/PB, Matrícula SINDDESP 2017043,
residente e domiciliado a Rua Prof. Josefa di Lorenzo Souza, Sn QD 731 LT 390, Portal do Sol, CEP
58.046-700, João Pessoa/PB, convoca todos os filiados para uma Assembleia Geral Ordinária, a se
realizar no dia 27.01.2022, às 15hs em primeira convocação, e às 15hs30m, segunda convocação
com qualquer numero de participantes, tendo como local a sede do SINDDESP, Rua Telegrafista
Tasso Cabral de melo, 70, Mangabeira VII, 58.058-080, nesta Capital. Ordem do dia: a) Prestação
de Contas 2021; b) Previsão Orçamentária 2022; e) Assuntos gerais.
João Pessoa, 05 Janeiro de 2022
Ricardo Antônio da Silva
Diretor Presidente
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Hotel Escola Bruxaxá vai abrir
matrículas para novos alunos
Serão oferecidas 40 vagas em dois cursos técnicos na área de Turismo. Matrículas devem ser feitas pela internet
Foto: Heleno Lima

As matrículas para o Hotel
Escola Bruxaxá Monsenhor Ruy
Barreira Vieira, na cidade de
Areia, estarão abertas, a partir
do dia 17 de janeiro, para alunos
novatos. A escola vai oferecer 40
vagas em dois cursos técnicos
no eixo de Turismo: ‘Técnico em
Serviços de Restaurante e Bar’ e
‘Técnico em Hospedagem’, para
alunos que irão cursar a 1ª série
do Ensino Médio em 2022. Os estudantes podem fazer a matrícula
no site matrícula.see.pb.gov.br,
até o dia 21 deste mês.
Para garantir a vaga, o estudante que está ingressando na 1ª
série do Ensino Médio na Rede
Estadual deve selecionar o Hotel
Escola Bruxaxá no momento de
realização da matrícula. Ao escolher a opção da escola, poderá selecionar um dos dois cursos técnicos, em seguida será realizado
um processo seletivo pela própria
escola no momento de validação
das novas matrículas.
O Hotel Bruxaxá se encontra
em processo de reforma e ampliação para funcionar como escola.
As atividades iniciaram em 2021
na Escola Cidadã Integral Técnica
Ministro José Américo de Almeida,
que também fica em Areia, e se adequou em parceria com o setor produtivo. Em 2022, as aulas iniciarão
no prédio do Instituto Federal da

Em Areia

Prazo
Os interessaados podem
fazer a matrícula no site
matrícula.see.pb.gov.br
até o dia 21 deste mês
Paraíba (IFPB), Campus Areia.
Além do diploma em um dos
dois cursos, os alunos concluem
com certificações de técnico em
hospedagem, supervisor de hotelaria, auxiliar de operador turístico,
assistente de governança, recepcionista, auxiliar de almoxarifado,
garçom, hostess, maître, auxiliar de
cozinha e garde manger.
Avaliação
Nesse modelo de escola, todo
currículo é pautado nas necessidades do setor produtivo e nas
competências do século XXI. Durante todo o Ensino Médio, além
das aulas teóricas, os alunos farão
70% das disciplinas específicas
na prática e passarão por avaliações contínuas dos professores e
supervisores.

O Hotel Escola Bruxaxá encontra-se atualmente em reforma e ampliação para iniciar suas atividades em instalações amplas e modernas

Foto: Oriel Farias

UFPB oferece vagas de estágio
para o Centro de Ciências Agrárias
O Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) está
oferecendo cinco vagas de estágio curricular não obrigatório.
As oportunidades são para discentes dos cursos de Agronomia,
Ciências Biológicas, Zootecnia,
Medicina Veterinária e Química.
O valor da bolsa é de R$ 787,98
mensais, mais auxílio-transporte
de R$ 10,00 ao dia.
Os interessados em participar devem se inscrever entre
os dias 3 e 6 de janeiro de 2022,
por meio do e-mail: diretoria@
cca.ufpb.br. A carga horária do
estágio é de 20 horas semanais,
sendo de segunda a sexta, das
7h às 11h ou das 13h às 17h.

As oportunidades são para
discentes de Agronomia,
Ciências Biológicas, Zootecnia,
Medicina Veterinária e Química

Para participar, é necessário estar cursando a partir do
segundo semestre da graduação
e não ser concluinte no período

O resultado preliminar da
seleção está previsto para
ser divulgado no dia 17 de
janeiro e o resultado final,
no dia 31 de janeiro

2021.2. A seleção será composta da análise do currículo e de
entrevista individual, que ocorrerá por meio de videoconfe-

rência no dia 13 de janeiro. A relação com nome e horário será
divulgada no dia 12 de janeiro,
na página eletrônica do CCA.
O estágio terá início em março de 2022 e vai até dezembro
de 2022, podendo ou não ser renovado pelo mesmo período. O
resultado preliminar da seleção
está previsto para ser divulgado
no dia 17 de janeiro e o resultado final no dia 31 de janeiro.
Bolsa-estágio
O candidato aprovado não
poderá acumular bolsa-estágio
com qualquer outra bolsa de
programas acadêmicos da UFPB,
exceto quando se tratar de auxílios de assistência estudantil.

Projeto de lei vai barrar
cobranças em aplicativos
Carol Siqueira
Agência Brasil

A Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos
Deputados aprovou projeto de
lei que proíbe as operadoras
de telefonia de fazer cobrança
adicional pelo uso de aplicativo de mensagens multiplataforma (como WhatsApp ou
Telegram) ou fazer restrições
ao tráfego de dados de internet do usuário no uso desses
aplicativos.
O texto aprovado é o
substitutivo do deputado
André Figueiredo (PDT-CE)
ao Projeto de Lei 2993/15,
do deputado Ronaldo Carletto (PP-BA), e o Projeto de Lei
3003/15, apensado. O texto
mantém as mudanças feitas
pela Comissão de Defesa do
Consumidor, com ajustes de
redação para adequar o texto às terminologias usadas
na legislação de telecomunicações e no marco civil da
internet.
André Figueiredo também deixou claro no texto
que a vedação se a aplica
às cobranças adicionais, a
fim de preservar os planos
e serviços que ofereçam aos
usuários acesso gratuito a
aplicações de internet de
mensagens multiplataforma.
A proposta aprovada altera
a Lei Geral de Telecomunicações e o Código de Defesa do Consumidor para
evitar a cobrança adicional.
De acordo com o texto, os
serviços de mensagem multiplataforma como serviços de
valor adicionado – atividade
que acrescenta a um serviço
de telecomunicações, mas

não se confunde com ele. O
objetivo é assegurar que o
consumidor continue tendo
o direito de usar os serviços
de mensagens de forma livre
e sem ônus.
Essa definição, segundo o deputado, consolida em
lei o entendimento de que
os aplicativos de mensagens
multiplataforma devem ser
considerados serviços de valor adicionado, e não serviços
de telecomunicações. “A proposição não oferece margem
de dúvidas quanto à natureza jurídica dos aplicativos de
internet, eliminando a possibilidade da interpretação de
que aplicações como o WhatsApp e o Telegram seriam
uma forma clandestina ou
mascarada de prestação de
serviço de telecomunicações”,
explicou Figueiredo.
Tramitação
A proposta tramita em
caráter conclusivo e agora
segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania.

O texto mantém as
mudanças feitas pela
Comissão de Defesa do
Consumidor, com ajustes
de redação para adequar
o texto às terminologias
usadas na legislação de
telecomunicações e no
marco civil da internet

Esportes
Edição: Ivo Marques

Foto: Ascom/CBF

Ano complicado
A CBF terá um 2022 com calendário apertado por
causa da Copa do Mundo do Catar e as eleições da
entidade, que se aproximam. Página 23
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Campinense e Treze terão
amistosos no fim de semana
Raposa vai enfrentar o Retrô-PE, em Campina Grande; já o Galo encara a seleção amadora do Brejo, em Bananeiras
Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Os trabalhos do Campinense seguem em ritmo
acelerado. De olho no próximo amistoso agendado
para este fim de semana,
a “Raposa” intensifica os
treinos no Estádio Renatão e até esta sexta-feira
(7), sobre os olhares do comandante Ranielle Ribeiro,
os jogadores rubro-negros
realizarão treinos táticos e
físicos. O campeão paraibano de 2021 vai novamente
colocar em teste o seu elenco em mais um amistoso,
desta vez, contra o Retrô
-PE, neste sábado (8) às
15h30, no Estádio Amigão,
em Campina Grande. Antes,
o clube já havia empatado
em 1 a 1 com o Globo – RN,
no seu primeiro amistoso
preparativo de pré-temporada.
Quem estará à disposição do treinador Ranielle
Ribeiro é o lateral direito
André Mascena. Anunciado
como o primeiro reforço da
temporada, o jogador de 25
anos, disputou o Brasileiro
Série D pelo Guarany de
Sobral. O atleta chegou lesionado, estava realizando
trabalho de recuperação,
participou durante alguns
minutos do último amistoso e, agora, já recuperado
ele projeta um bom trabalho vestindo a camisa
rubro-negra.

Foto:Samir/Campinense

Fisicamente,
estarei com o
condicionamento físico
melhor para o próximo
amistoso. O torcedor
pode esperar um
André mais solto, mais
leve em campo.
“Fisicamente estarei
com o condicionamento
físico melhor para o próximo amistoso. O torcedor
pode esperar um André
mais solto, mais leve em
campo. Chego para agregar qualidade ao elenco e
fazer uma boa temporada,
assim como fiz em 2021.
Vou trabalhar junto com
meus companheiros para
realizar um bom trabalho
e alcançar os objetivos do
clube”, comentou André
Mascena.
Treze
O Galo terá em 2022
apenas uma competição
oficial para ser disputada,
o Campeonato Paraibano.
Porém, na busca por dias
melhores o alvinegro vem
trabalhando para aperfeiçoar a condição física dos
atletas até a sua estreia na
competição marcada para o
dia 3 de fevereiro, em Campina Grande, contra o Sport
Lagoa Seca.

Jogadores do Campinense
ganham mais ritmo de jogo
para o segundo amistoso
da pré-temporada

O Treze chega a sua 3ª
semana de atividades de
pré-temporada no Estádio
Presidente Vargas. E assim
como o seu rival, o clube
também terá na sua agenda
um amistoso. No entanto,
esse confronto vai marcar
o primeiro compromisso
do clube, em 2022. A partida acontece no próximo
domingo (9), no Estádio
"Bezerrão", no município

de Bananeiras, contra uma
equipe selecionada do Brejo. A diretoria alvinegra ainda pretende realizar dois
amistosos programados
para os dias 16 e 23 deste
mês, com adversários ainda
não definidos.
De acordo com Edinho
Santos, coordenador de futebol do clube, os amistosos servirão de parâmetro
para avaliação do trabalho

inicial desenvolvido neste
período de pré-temporada.
“As datas estabelecidas
como realizações de amistosos será uma oportunidade para o treinador, Flavio
Barros, observar e avaliar
tudo que foi feito no período de preparação de nossos
atletas. O amistoso do dia
23 vai marcar a reabertura
do Estádio Presidente Vargas. O torcedor está ansioso

para vê o Treze, então, esperamos contar com apoio
da torcida, não apenas nesse amistoso, mas durante
todas as nossas partidas no
decorrer do Campeonato
Paraibano”, comentou.
O diretor alvinegro ainda confirmou a chegada
de dois reforços, um meia
e uma atacante, que serão
anunciados pelo clube ainda essa semana.

Perilima começa hoje participação na Copa São Paulo
de Futebol Júnior, em São Caetano, contra time local
Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é considerada
como o maior torneio de base
do futebol do Brasil. E nesta edição, o campeonato vai
reunir nas 32 sedes espalhadas pelo estado de São Paulo,
mais de 3 mil atletas com idade de 15 a 18 anos, inscritos
nos 128 clubes de 26 estados
mais o Distrito Federal. Paralelo aos números, somam-se
os sonhos de jovens de brilharem individualmente na competição e, consequentemente,
agregar oportunidade de se
tornarem jogadores profissionais de futebol.

Foto: Instagram/Perilima

É com esse pensamento que os jovens atletas da
Desportiva Perilima entrarão
em campo hoje, às 17h15, no
Estádio Anacleto Campanella,
em São Caetano do Sul, para
enfrentar o São Caetano. A
partida vai marcar a estreia
do representante paraibano
da competição em sua segunda passagem na história do
torneio.
“Preparamos nossos
atletas para esse momento. É
uma competição que pode representar uma oportunidade
única para a carreira desses
jogadores. Usamos a experiência do nosso treinador,
Reinaldo Oliveira, para incentivá-los. O próprio treinador

já jogou essa competição e
conseguiu brilhar em grandes
clubes do Brasil”, comentou
Mizael Costa, presidente do
clube.
Além de dá a oportunidade de os jovens participarem da Copinha, a diretoria
do clube tem um plano B bem
claro, que é usar a competição
como vitrine para venda de
atletas. “Evidente por a Perilima se tratam de um clube
- empresa vamos, à princípio,
em busca de uma classificação para representar bem o
futebol da Paraíba no torneio.
Posteriormente, o nosso objetivo é realizar a negociação de
atletas da nossa base”, finalizou Mizael Costa.

Esta é a segunda participação da Perilima na maior competição de futebol de base do país

Botafogo define amistosos contra o CSP e Santa Cruz-PE
Ivo Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

O Botafogo já definiu
dois amistosos de preparação para a temporada 2022.
O Belo, que começou a prétemporada na última segunda-feira, vai enfrentar o
CSP, no próximo dia 12, provavelmente na Maravilha do
Contorno, porque o Almeidão não deverá ainda ser
liberado para jogos, antes

do início da Copa do Nordeste. O segundo e último
amistoso será dia 16 contra
o Santa Cruz, em Recife, a
princípio, no CT do tricolor
pernambucano. A informação é do vice-presidente de
futebol, Afonso Guedes.
O clube ainda continua
no mercado à procura de
dois zagueiros e um goleiro. “Nós, após a dispensa
do goleiro Paulo Genezine, do volante Juninho e

do zagueiro Daniel Felipe,
estamos substituindo esses atletas. Para o lugar de
Juninho, já temos Adriano
e agora precisamos de dois
zagueiros, para se juntarem
a Gabriel Yanoo e Paulo,
além de um goleiro, para
substituir Paulo Genezine”,
disse o dirigente.
Sobre o aproveitamento de jogadores das categorias de base, Afonso
afirmou que este ano os ga-

rotos terão mais espaços no
elenco. “Nós fizemos uma
parceria com o Lagarto de
Sergipe, que está na Copa
São Paulo de Futebol Junior, com vários jogadores
nossos. Vamos observar o
desempenho desses jovens
na Copinha, e os melhores
passarão a integrar o time
profissional”, afirmou.
Na opinião de Afonso,
o elenco desse ano é mais
forte do que o do ano pas-

sado, porque foi escolhido
com mais tempo e calma.
“Nós começamos a observar
alguns jogadores, há vários
meses e resolvemos apostar em alguns que tiveram
um ótimo desempenho nos
seus clubes. São algumas
apostas, que se juntarão aos
reforços mais cascudos e
os atletas da base. Nós procuramos também renovar
o elenco, tornando-o mais
jovem e mais competitivo.

Esperamos ter sucesso e
brigar pelo título paraibano, bem como fazer uma
boa campanha na Copa do
Nordeste”, concluiu.
O Belo estreia em jogos
oficiais este ano, no próximo dia 23, contra o Sergipe,
no Almeidão, pela Copa do
Nordeste. No Paraibano, o
primeiro jogo será no dia
três de fevereiro, contra o
Atlético, no Perpetão, em
Cajazeiras.
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O Autódromo localizado em São
Miguel de Taipu será sede de várias
provas no ano de 2022, reunindo
alguns dos melhores pilotos do país

Automobilismo da Paraíba
em alta no cenário nacional
Está prevista a realização de grandes eventos nacionais e até internacionais ao longo de 2022 no estado
lauraluna@epc.pb.gov.br

Com duas pistas de referência no país para a prática de automobilismo, a
Paraíba tem se destacado no
esporte e já se prepara para
sediar dois grandes eventos
do segmento este ano. A
última etapa da Regional
Cup, disputa Sul-Americana de kart organizada pela
Federação Internacional de
Automobilismo (FIA) e a
Confederação Internacional
de Kart (CIK), além de etapa
da Stock Car, principal categoria de automobilismo do
Brasil.
Mas não é só isso, 2022
promete trazer ainda competições em nível estadual
e regional. Eventos que devem movimentar o esporte que cresce e conquista
mais adeptos e público a
cada ano. Para o diretor de
provas da Federação de Automobilismo da Paraíba,
Garibaldi Cunha, o ano chega com novas perspectivas,
competições inéditas e, consequentemente, desenvolvimento para o esporte na
Paraíba. “Expectativas das

mais positivas possíveis.
Com essa formatação do
esporte impulsionada pela
Confederação Brasileira de
Automobilismo (CBA) nós
vamos alavancar o automobilismo aqui na Paraíba”.
Dentro desse contexto,
a etapa da Stock Car, prevista para o mês de setembro
em João Pessoa, deve ser
uma das grandes realizações do ano. “A prefeitura
está bem empenhada em
realizar isso… e as adequações do circuito de rua que
serão feitas com certeza
servirão para outras categorias”, colocou Garibaldi.
Apesar de ainda não está
confirmado, as tratativas
para o evento estão avançadas, com a capital já tendo
recebido visitas de membros da Confederação Brasileira de Automobilismo
(CBA), além da própria FIA.
A disputa deve acontecer no
entorno da Estação Ciência, entre o Cabo Branco e a
Ponta do Seixas.
Devem acontecer ainda, segundo o entrevistado,
os Campeonatos Paraibano
e Nordestino de Kart, que
prometem trazer à capital

um grande número de pilotos das mais variadas regiões do país. Campeonato
de arrancada e provas fora
da estrada, feitas em veículos com tração nas quatro rodas, também devem
entrar no calendário em
2022. “As provas de arrancadas já estão confirmadas,
as fora de estradas ainda
não estão mas, devem entrar em breve”.
Elton Andrade, responsável por promover eventos automobilísticos em
todo o Nordeste, disse estar
animado. Serão pelo menos
30 competições relacionadas ao esporte a serem
realizadas ao longo do ano,
número não muito maior
que o do ano passado. A diferença vai ficar por conta
da atual situação em que se
encontra a pandemia, responsável também por prejudicar o andamento das
atividades no esporte nos
dois últimos anos. “A volta
do público, que faz toda a
diferença, e até o aumento
no número de membros
das equipes. Tudo isso vai
trazer um fôlego para o automobilismo em 2022”.

Circuito Paladino voltará a sediar
outra grande prova internacional
No Circuito Paladino, localizado na
cidade de Conde, Região Metropolitana de João Pessoa, o ano que se inicia
promete ser movimentado. Na pista,
referendada pela Federação Internacional de Automobilismo (Fia) como
a melhor pista de kart das Américas,
deve acontecer a etapa do Sul-Americano e também do Campeonato do
Nordeste, como explicou o gerente do
kartódromo, Luciano Wanderley. “Um
ano que promete para o automobilismo, não só no Paladino mas no geral,
com competições em níveis internacionais e locais”. Sobre a etapa do
Sul- Americano, as primeiras provas
acontecerão no Speed Park, em Birigui
(SP) e no Kartódromo de Imperatriz
(MA). Por fim, acontece a grande final
nos dias 5 e 6 de agosto no Paladino.
Criado em 2016, o circuito reúne cerca de 100 pilotos profissionais, tendo
recebido em 2021, etapas decisivas
dos Campeonatos Regional e Brasileiro da modalidade de entrada no
automobilismo.
Além do Circuito Internacional
Paladino, outra pista decisiva para o
desenvolvimento do automobilismo

no estado é o Autódromo Internacional da Paraíba (AIP). O circuito fica
em São Miguel de Taipu, também no
entorno da capital paraibana. A pista
já recebe nos dias 26 e 27 de março
a primeira etapa do Paraibano de
Automobilismo, que deve reunir 50
pilotos de todo o Nordeste. Ao todo o
campeonato acontece em 10 etapas,
com a grande final sendo realizada
em dezembro e premiando campeão e
vice de cada uma das quatro categorias
participantes. “Na primeira quinzena
de fevereiro haverá a premiação dos
ganhadores do Paraibano de 2021 e
lançamento da temporada 2022, será
um momento especial para todos”,
finaliza Elton Andrade.
Foto: Garibalo Cunha

Laura Luna

Kartistas paraibanos prometem muito emoção em 2022

Djokovic recebe permissão especial para o Aberto da Austrália
Foto: Divulgação/ATP

Agência Estado
Acabaram as dúvidas
que duravam há mais de um
mês. O tenista sérvio Novak Djokovic recebeu uma
"permissão de isenção" do
governo da Austrália e já
está a caminho de Melbourne para disputar o Aberto da
Austrália, o primeiro Grand
Slam da temporada, que começará no próximo dia 17,
apesar de não estar vacinado contra a Covid-19 - um
requisito obrigatório para
os passageiros que chegam
ao país da Oceania.
Nas redes sociais, o número 1 do mundo anunciou
nesta terça-feira que rece-

O Sérvio Djokovic foi autorizado a entrar na Austrália sem ter se vacinado
beu autorização do Comitê
Médico independente para
fazer a viagem à Austrália
sem receber a vacina contra
o novo coronavírus que causou a pandemia.

"Feliz ano novo! Desejo
a todos saúde, amor e felicidade em todos os momentos e que sintam amor e respeito por todas as pessoas
neste planeta maravilho-

so. Passei um ótimo tempo
ao lado de minha família e
meus entes queridos durante as férias e hoje (terçafeira) estou indo para a Austrália com uma permissão
especial", escreveu o sérvio
em sua conta no Instagram.
Esta decisão significa
que o tenista de Belgrado
conseguiu convencer as
autoridades de saúde australianas de que tem uma
razão válida para não ser
vacinado contra a Covid-19,
uma vez que a "permissão
de isenção" só é atribuída
após análise da situação
por parte de uma equipe
de médicos independente,
sem o conhecimento da

identidade do requerente.
O cenário já tinha sido
apresentado como possível pelo diretor do Aberto
da Austrália, Craig Tiley,
que em várias entrevistas
a meios de comunicação
social australianos adiantou que haveria "um número reduzido de jogadores,
treinadores e elementos do
staff" a fazer parte do torneio nesta condição.
Nove vezes campeão
do Aberto da Austrália e à
procura do título que lhe
permita se tornar o recordista em torneios de Grand
Slam - está empatado com
o suíço Roger Federer e
com o espanhol Rafael Na-

dal, todos com 20 cada -,
Djokovic adiou até o último
instante a comunicação em
relação à participação em
Melbourne. O sérvio, que
no passado revelou por
diversas vezes ser contra a
vacinação, já tinha tomado,
em novembro, a decisão
de não se pronunciar mais
sobre as suas decisões relacionadas com esta medida
de prevenção.
Ele contraiu a doença
em junho de 2020, quando realizou um torneio de
exibição em Belgrado, e
jamais testou novamente
positivo em qualquer torneio disputado ao longo da
temporada 2021.
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Copa do Mundo e eleições:
ano será agitado para a CBF
Além da política interna, entidade de futebol vai sofrer com calendário, que será muito curto em função da Copa do Catar
Marcio Dolzan

Marcada para o fim do
ano para fugir do escaldante calor que faz no Catar
nos meses de junho e julho
- quando sempre foi tradicionalmente disputada
- a Copa do Mundo de 2022
deverá ser antecedida por
muito barulho no futebol
brasileiro. O calendário, que
já é apertado ao natural,
terá que ser espremido para
encerrar em outubro. Até lá,
as competições nacionais
serão realizadas em meio a
três datas Fifa, o que sempre
gera reclamações de clubes
desfalcados; a arbitragem
nacional, ainda acéfala, precisará se reinventar; e a CBF
passará por pelo menos uma
eleição - poderão ser duas -,
o que invariavelmente tem
terminado com disputas judiciais.
Enquanto isso, o comando do futebol brasileiro
está a cargo de um interino.
Desde setembro no cargo, o
baiano Ednaldo Rodrigues,
um dos oito vice-presidentes eleitos em 2018, foi escolhido pelos demais para
ocupar a vaga de Rogério
Caboclo. O presidente eleito
foi afastado após a Comissão
de Ética do Futebol Brasileiro considerá-lo culpado
de assédios moral e sexual,
além de utilizar recursos da
entidade para a compra de
bebidas alcoólicas para consumo pessoal.
De fala mansa, cortês
e procurando sempre demonstrar um perfil conciliador, Ednaldo Rodrigues
sabe que começará 2022
com um rojão de pavio curto
em mãos. E, como forma de
minimizar seu potencial de
estrago, suas declarações
seguem sempre o mesmo
modelo: primeiro ele concorda com todas as críticas,
para na sequência não apontar culpados.
É assim, por exemplo,
que ele avalia o mau momento da arbitragem brasileira. Falta de critérios
unificados, erros gritantes
mesmo com o auxílio do
VAR e uso indiscriminado
da ferramenta geraram revolta em dirigentes de clubes nos últimos meses do
Brasileirão Em novembro,
isso culminou com a queda
do presidente da Comissão
de Arbitragem, Leonardo
Gaciba, e desde então ela
também é comandada de
forma interina por Alício
Pena Júnior.
"Nós respeitamos todas
as críticas, e concordamos
com várias delas. A gente
sabe que são coisas do ser
humano, passível de erros",
disse ao chegar à sede da
CBF na noite de entrega do
Prêmio Brasileirão. "Apesar
dos altos investimentos que
a CBF, ao longo dos últimos
cinco anos, têm feito na qualificação e, principalmente,
tecnologia para a arbitragem, realmente não foi o ano
que esperávamos."
Rodrigues promete mudanças, mas, mesmo que
tenha se encontrado com
pessoas ligadas à classe dos
árbitros, é genérico ao dizer quais serão. "Todo um
trabalho já está sendo feito
no sentido de uma reestru-

Foto: CBF

turação geral de toda a arbitragem, para que se possa
diminuir os equívocos", diz,
mesmo sem dizer de fato
muita coisa
Calendário
Com início previsto
para 10 de abril, o Brasileirão deverá terminar em 13
de novembro. Nesses sete
meses, as 38 rodadas serão
disputadas com jogos da seleção em pelo menos cinco
datas - três em junho e duas
em setembro. Além disso, a
reta final da Série A acontecerá quando a seleção já deverá estar reunida visando
a Copa do Mundo, que tem
início em 21 de novembro.
Como se não bastasse,
as finais da Libertadores
e da Copa Sul-Americana
acontecerão em outubro, e
se algum clube brasileiro
estiver envolvido com elas,
o Brasileirão terá que ter
datas alteradas.
Sobre isso, Ednaldo Rodrigues diz que ajustes no
calendário poderão ocorrer,
da mesma forma que a comissão técnica da Seleção
Brasileira irá avaliar formas
de não levar prejuízo técnico
aos clubes - ainda que o técnico Tite volta e meia diga
que seu trabalho é pensar no
melhor para a seleção.
"Tudo é possível, sim. Já
estamos trabalhando nesse
sentido, juntamente com a
coordenação e com a comissão técnica da seleção, para
verificar, com o departamento de competições, aquilo
que possa conciliar e não
haver os gargalos que aconteceram no passado", afirma
Ednaldo, mais uma vez de
forma bastante genérica.

Eleição
Ainda que não tenha
data marcada, a eleição que
irá escolher o presidente
da CBF para o quadriênio
que inicia em abril de 2023
deverá acontecer em março
ou abril de 2022. O estatuto
da CBF prevê que a eleição
aconteça no ano anterior, e
em geral é em um daqueles
dois meses que ela é realizada. O fato de a Copa do
Mundo ser disputada só a
partir de novembro, porém,
poderá fazer com que o pleito seja adiado até mesmo
para o segundo semestre.
Antes disso, porém, outra eleição poderá ser realizada. Afastado por ora até
março de 2023 - o prazo se
encerra duas semanas antes
do fim do mandato -, Rogério Caboclo já teve outro parecer da Comissão de Ética
recomendando afastamento, dessa vez por 20 meses
por assédio moral contra um
diretor da entidade. Se a medida for acatada pela Assembleia Geral da confederação,
o cargo de presidente ficará
vago e uma eleição precisará
ser convocada para decidir
quem presidirá a CBF para
um mandato tampão até
abril de 2023.
Caso isso ocorra, o interino Ednaldo Rodrigues poderá se tornar presidente de
fato. Isso porque a escolha,
nesse caso, recairá entre um
dos oito vice-presidentes.
E, ainda que haja disputas
claras entre eles, poucos duvidam que ele conseguiria
reunir os votos que precisa.

Desde o afastamento de Rogério
Caboclo, o baiano Ednaldo Rodrigues
vem respondendo interinamente
pela presidência da CBF

Atlético tem dificuldade para definir
o futuro técnico após saída de Cuca
Da Redação
A saída inesperada do
técnico Cuca no final do ano,
trouxe muitas dificuldades
para o Atlético neste início
de temporada. Até o momento, o clube não tem um
treinador para começar a
pré-temporada. Nos últimos dias, a diretoria tem
concentrado esforços no
nome de Jorge Jesus, ex-técnico do Benfica, que acabou
não acertando a sua volta ao
Flamengo, porque demorou
a tomar uma decisão e o
clube carioca acabou acer-

tando com outro português,
Paulo Sousa.
Segundo fontes ligadas
a Jorge Jesus, o técnico não
deverá aceitar a proposta para voltar ao Brasil e
dirigir o Galo. No momento, ele recebeu também
uma proposta de um clube
turco, mas também está
declinado a não aceitar. O
futuro do treinador deverá
ser mesmo algum clube da
Europa, provavelmente da
Inglaterra.
Fala-se em Belo Horizonte sobre a contratação
de Renato, afastado recen-

temente do Flamengo. O
problema é que o treinador
não foi bem no time carioca e muita gente no Galo
acredita que ele não faria
um bom trabalho no Atlético, apesar do excelente
elenco que o clube possui,
a exemplo do rubro-negro
carioca.
O Atlético fez no ano
passado a sua melhor campanha em uma temporada,
conquistando o Campeonato Mineiro, Campeonato
Brasileiro e Copa do Brasil.
Diante de tantas conquistas, a torcida espera mais

Jorge Jesus, o preferido da diretoria do Atlético-MG, não deverá aceitar a proposta do clube

títulos em 2022 e a pressão
aumentou.
Por ficar esperando
muito tempo por uma decisão de Jorge Jesus, o Galo
perdeu a oportunidade de
contratar Paulo Sousa, que
foi para o Flamengo e Alexander Medina, outro que
estava na mira do alvinegro
de Minas Gerais. A diretoria
corre contra o tempo para
encontrar um grande nome,
afinal, logo em fevereiro, o
clube vai decidir a Supercopa
Brasil contra o Flamengo e
dar início a sua participação
na Libertadores da América.

Foto: Valter Gouveia / AFP
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Enxofre no óleo diesel pode
causar mortes prematuras
Projeto de lei em tramitação no Senado pretende limitar o teor de substância nociva no combustível de uso rodoviário no país
Agência Senado
Está em análise no Senado um
projeto de lei, o PL 4.322/2021, que
limita o teor de enxofre no óleo diesel
de uso rodoviário a no máximo 10
mg/kg (dez miligramas por quilograma). Além disso, a proposta limita o
teor de Hidrocarbonetos Policíclicos
Aromáticos (HPA) desse mesmo combustível a no máximo 8% em massa.
Esses critérios passariam a valer após três anos da vigência da
respectiva lei. A partir desse momento, ficariam proibidas a importação e a comercialização do óleo
diesel de uso rodoviário que não
respeitar tais limites.
O autor do projeto é o senador
Álvaro Dias (Podemos-PR). Segundo
ele, a redução do teor de enxofre é
necessária para reduzir os riscos à
saúde e ao meio ambiente, entre outras razões. Ele destaca que a maior
parte do diesel consumido no país
se destina ao uso rodoviário. E que
esse combustível se divide em duas
classes: S500 (com teor máximo de
enxofre permitido de 500 mg/kg) e
S10 (com teor máximo de enxofre
permitido de 10 mg/kg).
Com sua proposta, o S500 seria
extinto e somente o S10 seria utilizado no Brasil. “As vantagens do
S10 em relação ao S500 vão além
da redução da poluição do ar. O S10
propicia melhora da partida a frio, o
aumento dos intervalos de troca do
lubrificante, melhor desempenho e
maior vida útil do motor”, argumen-

ta ele na justificativa do projeto.
“O teor de enxofre do diesel,
e de outros combustíveis fósseis,
deve ser limitado em razão dos
efeitos nocivos, tanto para a saúde
quanto para o meio ambiente, dos
compostos com enxofre presentes
nos gases de exaustão”, diz Álvaro
Dias. “Quando inalados, na forma
de partículas muito finas, os compostos com enxofre penetram nos
pulmões, onde se depositam ou são
absorvidos. Com o passar do tempo,
isso pode desencadear ou agravar doenças respiratórias, como
bronquite e enfisema, e até mesmo
afetar a saúde cardíaca, levando ao
aumento de internações hospitalares e de mortes prematuras”.
O senador também ressalta
que os Hidrocarbonetos Policíclicos
Aromáticos (HPA) são “um grupo
de substâncias comprovadamente cancerígenas”. Ele observa que,
“muito embora a maior parte dos
HPA seja consumida na combustão
ou retida pelo óleo lubrificante, uma
pequena quantidade é emitida nos
gases de exaustão”.
O senador reconhece que “o
hidrotratamento é uma etapa que
encarece o processamento do diesel”. Mas afirma que, por outro lado,
a unificação do diesel de uso rodoviário, “ao eliminar a necessidade
de estruturas segregadas de transporte e armazenamento para o S10
e o S500, simplificará a logística da
cadeia produtiva do diesel, reduzindo os custos”.
Foto: Agência Senado

O teor de enxofre do diesel tem efeitos nocivos tanto para a saúde quanto para o meio ambiente

Aforismo

Foto: Guernsey Archaeology

Da Idade Média

Sepultura “esquisita”
foi encontrada numa
ilha localizada no
Canal da Mancha

Sepultura bizarra é encontrada
por arqueólogos em cemitério
Da Redação
Uma escavação arqueológica no Canal da Mancha deu uma
guinada bizarra e inexplicável,
segundo o site ScienceAlert, e replicado por Júlio Batista no Portal Universo Racionalista, depois
que pesquisadores encontraram
por acaso uma sepultura cuidadosamente preparada escondida, cujo conteúdo, definitivamente, não era humano.
A descoberta foi feita na
pequena Ilha de Chapelle Dom
Hue, na costa de Guernsey, em
setembro de 2017, mas voltou
a ser notícia em vários meios de
comunicação na Europa. A descoberta revelou os vestígios antigos de uma toninha medieval
enterrada, e os arqueólogos não
conseguiram explicar a história
por trás dessa misteriosa tumba
animal. Toninha é um cetáceo da
família Phocoenidae – espécie de
golfinho – encontrado em águas
temperadas frias do hemisfério
norte. É um dos menores mamíferos dos oceanos. Vive perto das
zonas costeiras e em estuários,
sendo por isso a espécie da sua
família mais familiar para os observadores de baleias.
“É muito peculiar, não sei
como prosseguir com isso”, disse o arqueólogo Philip de Jersey,
da Universidade de Oxford, no
Reino Unido, ao The Guardian na
época. “Por que se dar ao trabalho de enterrar uma toninha no
que parece uma sepultura?”. O

Obituário

mistério é ainda maior devido
à forma como o animal foi enterrado, o que não sugere que a
toninha morta foi simplesmente
jogada no subsolo.
Em vez disso, parece que foi
sepultada, com o corpo alinhado
de leste a oeste de acordo com
a tradição cristã, e a escavação
cuidadosa da própria sepultura
sugere que foi planejado como
um local de descanso solene. Por
essa razão, Jersey esperava encontrar os restos mortais de um
monge medieval na tumba, já que
a ilha foi considerada um retiro
religioso para monges em busca
de refúgio.
Mas depois de notar mudanças no solo, que indicavam
a provável existência de uma sepultura embaixo, os pesquisadores descobriram o crânio de uma
jovem toninha, que eles acham
que foi sepultado ao lado dos túmulos de outros monges desde
algum tempo no século XIV.
É possível que a toninha tivesse sido morta para alimentação, já que esses mamíferos
eram comidos na época medieval. Mas se for esse o caso, os
pesquisadores dizem que faria
muito mais sentido as pessoas
despejarem os restos mortais no
mar – localizado a apenas dez
metros do local.
“Se estivéssemos em uma
igreja e encontrássemos algo assim, com base na forma, pensaríamos que era algo sepultado”,
disse Jersey à Guernsey Press.

Foto: Divulgação

Foto: IstoÉ

(Fabrício Oliveira)

“O processo de morrer está
relacionado às etapas do
ciclo vital, um fenômeno que
se desenvolve com o tempo,
assim como a sucessão das
etapas, com um princípio, um
fim e uma trajetória.”

Mortes na História
1994 — Geralda Freire de Medeiros,
cirurgiã-dentista e política (PB)
2011 — Lily Marinho, socialite brasileira
2014 — Eusébio, futebolista e treinador moçambicano
-português (n. 1942).
2014 — Nelson Ned, cantor brasileiro
2021 — Horácio de Almeida Lima,
servidor público federal, escritor, humorista e poeta (PB)

Naren Chandra Das
27/12/2021 – Aos 85 anos, no estado indiano de Assam. Era o último sobrevivente
do pequeno grupo de sete soldados indianos que escoltou o Dalai Lama quando fugiu
de Lassa, em 1959. Então um jovem monge,
o líder espiritual tibetano Tenzin Gyatso,
atual Dalai Lama, fugiu do Tibete depois de fracassada uma
revolta antichinesa, tendo chegado à Índia ao fim de duas semanas em que atravessou os Himalaias, disfarçado de soldado
para escapar dos militares chineses. O soldado tinha 22 anos
quando, em 31 de março de 1959, participou da operação.

Foto: Rádio Alfa

Teresa Mota
1º/1/2022 – Aos 81 anos, em Paris, França, de câncer. Atriz portuguesa que vivia
há mais de 60 anos na capital francesa.
Irmã do teatrólogo João Mota, fundador do
Teatro A Comuna, em Lisboa, em Portugal,
ela foi atriz do Teatro Nacional D. Maria
II e foi militante antifascista. Nasceu em 30 de Julho de
1940, em Tomar, e se destacou pelos seus papéis nos filmes
‘Raça’ (1961), ‘Histórias Simples da Gente Cá do Meu Bairro’
(1961) e ‘Meus Amigos’ (1974).

“Isso é o que me intriga. Se eles
o tivessem comido ou matado
para a gordura, por que se dar
ao trabalho de sepultá-lo?”.
Uma possibilidade é que o
animal pode ter sido morto para
alimentação e armazenado cuidadosamente até o momento necessário, mas os restos preservados nunca foram usados, pensa
Jersey. “Pode ter sido embalado
com sal e então, por algum motivo, eles não voltaram para buscar”, disse ele ao The Guardian.
Após a descoberta, os ossos
da toninha foram removidos de
seu local de descanso e entregues para serem estudados por
um especialista em marinha.
De sua parte, Jersey disse que é
a descoberta mais estranha em
seus 35 anos de carreira como
cientista e um verdadeiro enigma para a eternidade.
“O golfinho tem um grande
significado no cristianismo, mas
nunca havia encontrado nada
parecido com isso antes”, disse
ele. “É o tipo de coisa meio maluca que você pode ter na Idade do
Ferro, mas não nos tempos medievais”. Em um comentário no
final de 2018, Jersey disse à BBC
que agora acreditava que era
mais provável que o animal realmente tivesse sido armazenado
para fins alimentares, mas que
provavelmente “nunca chegaríamos a uma resposta definitiva”,
já que tão pouco sobrou da Chapelle Dom Hue. “Suspeito que
não descobriremos”, disse ele.
Foto: Radar Sertanejo

Evelyn Emanuela Gomes da Silva e
Maria Vitória de Medeiros Pessoa
2/1/2022 – Aos 17 e 21 anos, em um
acidente de carro na PB-306 que liga
as cidades de Tavares e Princesa Isabel, no Sertão paraibano. O veículo que
elas estavam colidiu com duas vacas
que estavam na rodovia. Outros dois jovens ficaram feridos.

Foto: Divulgação

José Maria Fontinelli
4/1/2022 – Aos 80 anos, em João Pessoa
(PB), vítima de câncer. Jornalista e radialista paraibano trabalhou em várias equipes esportivas radiofônicas da Paraíba e
foi um dos fundadores da Associação dos
Cronistas Esportivos da Paraíba (Acep).
Também foi conselheiro e ocupou vários cargos de diretorias do Auto Esporte.

Foto: Bafafá Notícias

Adriano Fidélis
2/1/2021 – Aos 46 anos, em João
Pessoa (PB), vítima de atropelamento.
Artista que era responsável pela montagem de palcos e contra-regragem de espetáculos realizados na capital paraibana. Há mais de vinte anos ele trabalhava
para a Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope).

Geral
João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 5 de janeiro de 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento
Pregão Presencial n° 00012/2021, para a contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição
de equipamentos (computadores) para rede municipal de ensino, atendendo ao convênio nº 206/2021
e recursos próprios e ADJUDICO o seu objeto à empresa CENTERDATA ANALISE DE SISTEMAS
E SERVIÇOS DE INFORMÁTIVA EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 02.596.872/0001-90, apresentou
proposta para o LOTE 01 com o valor de R$ 102.060,00 (cento e dois mil e sessenta) e apresentou
proposta para o LOTE 02 com o valor de R$ 102.060,00 (cento e dois mil e sessenta reais), totalizando
a proposta no valor global de R$ 204.120,00 (duzentos e quatro mil, cento e vinte reais), conforme
itens na proposta de preços.
Aguiar - PB, 04 de Janeiro de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE ADITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2021 - CT Nº 00162/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PREMOLDADOS E AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00032/2021. ADITAMENTO:
Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
de Alagoa Nova e: CT Nº 00162/2021 - Naurielio Frutuoso Nogueira - 1º Aditivo - prorroga o prazo por
mais 2 meses. ASSINATURA: 28.12.21
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00018/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00018/2021,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E ASSESSORIA EM PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS, VISTORIA INTERMEDIÁRIA DE CONSTATAÇÃO VISTORIA FINAL DE
AFERIÇÃO E VERIFICAÇÃO FÍSICO–FINANCEIRA EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL - R$ 17.950,00.
Alagoa Nova - PB, 29 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN00018/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E ASSESSORIA EM PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, VISTORIA INTERMEDIÁRIA DE CONSTATAÇÃO VISTORIA FINAL DE AFERIÇÃO
E VERIFICAÇÃO FÍSICO–FINANCEIRA EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00018/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS.
VIGÊNCIA: até 29/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT
Nº 00244/2021 - 29.12.21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$ 17.950,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:00 hs do dia 05 de Janeiro
de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00060/2021,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
MECÂNICA E ELÉTRICO DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE E LOCADA AO MUNICIPIO DE BELÉM/PB NO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 07:00
as 11:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB.
E-mail: licitacaobelempb@gmail.com.
Belém - PB, 04 de Janeiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de
Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO A ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Abertura da sessão pública: 09:00
horas do dia 19 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 19 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; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital:
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br.
Cabedelo - PB, 04 de Janeiro de 2022.
RENATA SALGADO ARAGÃO
Pregoeira substituta
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00096/2021
O Pregoeiro Substituto comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00096/2021, cujo
objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, CONTEMPLANDO PLATAFORMA INTEGRADA DE GESTÃO DE
SAÚDE, SERVIÇOS E ESTRUTURA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS, NO ÂMBITO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CABEDELO – SESCAB fica adiado até ulterior deliberação, para
modificação no edital.
Telefone: (083) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 04 de Janeiro de 2022.
YURI VERAS LEANDRO
Pregoeiro Substituto
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
A Pregoeira Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00001/2022, onde
se lê: “KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA - Pregoeira Oficial”; leia-se: “ALBERTO DE
ABREU PESSOA - PREGOEIRO OFICIAL”. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na
Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB. Telefone:
(083) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.
Cachoeira dos Indios - PB, 04 de Janeiro de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA
PREGOEIRO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB
COMISSÃO PERMNENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.081/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 009/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB., às 09:00 horas do dia 07/01/2021, licitação
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de
combustíveis, lubrificantes, destinado a frota de veículos do Município de Cacimbas/PB, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. fundamento legal:
termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do
decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014,
subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:30 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com. Edital: http://www.
cacimbas.pb.gov.br/, ou www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br
Cacimbas - PB, 28 de dezembro de 2021
Chardes Deyvith de Almeida Lopes
Pregoeiro Oficial/PMC
FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB
COMISSÃO PERMNENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.045/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2021
ONDE -SE-LÊ :Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB., às 08:30 horas do dia 07/01/2022,
LEIA- SE -CORRETAMENTE: Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe
de Apoio, sediada na Rua São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB., às 08:30 horas
do dia 07/01/2022, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item,
para: Aquisição parcelada de combustíveis, lubrificantes, destinado a frota de veículos da Secretaria
Municipal de Saúde de Cacimbas/PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do
decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto
n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho
de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais
legislação. Informações: no horário das 08:30 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com. Edital: http://www.cacimbas.pb.gov.br/, ou www.tce.pb.gov.br. www.
portaldecompraspublicas.com.br
Cacimbas - PB, 04 de Janeiro de 2021
Chardes Deyvith de Almeida Lopes
Pregoeiro Oficial/PMC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 001/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar
n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, que
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço em reunião que ocorrerá na
sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, no dia 18 de Janeiro de 2021 as 10h00min, tendo
como objetivo: aquisição parcelada de combustível destinado ao abastecimento dos veículos da frota
da prefeitura municipal. A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de
Caldas Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep. 58.350.000 – Caldas Brandão/PB.
Para maiores informações e através do telefone: (083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas.
Caldas Brandão, 03 de Janeiro de 2022
JOÃO ACASSIO NASCIMENTO OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DE ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO: 11402/2021/CPL / OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO ORIGINAL PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNUCÍPIO
DE CARAÚBAS/PB / CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS – JOSÉ SILVANO
FERNADES DA SILVA / CONTRATADO: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI – CNPJ Nº. 27.636.436/0001-28 / PERÍODO: 31/12/2021 A
31/05/2022 / RECURSO: TESOURO MUNICIPAL - 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB
20.608.0031.1014 – AQUISIÇAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
0010000.01 – Recursos Ordinários
4.4.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
/ DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021 / AMPARO LEGAL: Artigo 57, inciso II e no artigo 65, alínea
“b” do inciso I, combinada com o § 1º, ambos da Lei n.º 8.666/93.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DE ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO: 11401/2021/CPL / OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO ORIGINAL PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNUCÍPIO
DE CARAÚBAS/PB / CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS – JOSÉ SILVANO FERNADES DA SILVA / CONTRATADO: BRASIDAS EIRELI – CNPJ Nº. 20.483.193/0001-96/
PERÍODO: 31/12/2021 A 31/05/2022 / RECURSO: TESOURO MUNICIPAL - 04.00 – SECRETARIA
DE AGRICULTURA E AB
20.608.0031.1014 – AQUISIÇAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
0010000.01 – Recursos Ordinários
4.4.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
/ DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021 / AMPARO LEGAL: Artigo 57, inciso II e no artigo 65, alínea
“b” do inciso I, combinada com o § 1º, ambos da Lei n.º 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº. 60502/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. CONTRATADO: NEUSA REGINA
BATISTA NOGUEIRA – ME. FUNDAMENTAÇÃO: Cláusula Sétima, parágrafo único do contrato inicial,
c/c o Art. 57, inciso II e no artigo 65, alínea “b” do inciso I, combinada com o § 1º, ambos da Lei n.º
8.666/93 e alterações posteriores. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação do prazo de execução
dos serviços de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARAÚBAS/PB, por 10 (dez) meses a partir de 31 de Dezembro de 2021. VALOR
GLOBAL: R$ 59.990,00 (CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECENOS E NOVENTA REAIS) Dotação
Orçamentária: 01.00 GABINETE DO PREFEITO
04.121.0042.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
001.000001 Recursos Ordinários
3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
- Recursos Ordinários. DATA DA ASSINATURA: 30 de dezembro de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATO: 60201/2021/CPL / OBJETO: 1ª PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO ORIGINAL PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CARAÚBAS/PB / CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CARAÚBAS - PB / CONTRATADO: NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA – ME – CNPJ:
26.873.352/0001-45/ PERÍODO: 31/12/2021 A 31/10/2022 / VALOR DO ADITIVO: R38.000,00 (TRINTA
E OITO MIL REAIS) / RECURSO: TESOURO MUNICIPAL - RUBRICA: 01.00 FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE
0.301.3011.3002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
211.000001 Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto – Saúde
3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
214.000001 Transferência de Recursos do SUS para Atenção Básica
3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
/ DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021 / AMPARO LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21.06.93. ART. 57,
INCISO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DE ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO: 52701/2021/CPL / OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO ORIGINAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO
E SINALIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE CARAÚBAS/PB / CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARAÚBAS – JOSÉ SILVANO FERNADES DA SILVA / CONTRATADO: KROMME
IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA – EPP – CNPJ Nº. 02.427.729/0001-74/
PERÍODO: 31/12/2021 A 31/01/2021 / RECURSO: TESOURO MUNICIPAL - 04.00 – SECRETARIA
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
04.122.0005.2009 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
001.000001 – Recursos Ordinários
3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
65, alínea “b” do inciso I, combinada com o § 1º, ambos da Lei n.º 8.666/93.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PRORROGAÇÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 029/2021
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA
POTAVEL PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo:
Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 02/12/2021 no site http://licitacao.cuite.
pb.gov.br. Nova Data de Abertura das Propostas: 18/01/2022 às 08:01h (horário de Brasília) no site
http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h,
Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail
licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.
Cuité/PB, 03 de janeiro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PRORROGAÇÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 028/2021
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE:
UTENSÍLIOS PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço.
Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 24/12/2021 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Nova
Data de Abertura das Propostas: 18/01/2022 às 14:01h (horário de Brasília) no site http://licitacao.cuite.
pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede
da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.
com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.
Cuité/PB, 03 de janeiro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PRORROGAÇÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/2021
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08:00h de 24/12/2021 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Nova Data de Abertura das
Propostas: 18/01/2022 às 09:01h (horário de Brasília) no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações
e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal
de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.
br, www.tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.
Cuité/PB, 03 de janeiro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 031/2021
A Prefeitura do Município de Cuité/PB, torna público que homologou o objeto desta licitação em
favor de COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS CNPJ 21.391.428/0001-82 VALOR
994.000,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de
contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação
sem prejuízo das sanções previstas em lei.
Cuité – PB, em 04 de janeiro de 2022.
CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA
Prefeito de Cuité
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou
o objeto desta licitação em favor de COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS CNPJ
21.391.428/0001-82 VALOR 994.000,00.
Cuité – PB, em 04 de janeiro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2021
A Prefeitura do Município de Cuité/PB, torna público que homologou o objeto desta licitação em
favor de POSTO DE COMBUSTÍVEIS BELA VISTA LTDA EPP CNPJ 70.097.142/0001-02 VALOR
3.816.200,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de
contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação
sem prejuízo das sanções previstas em lei.
Cuité – PB, em 04 de janeiro de 2022.
CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA
Prefeito de Cuité
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou
o objeto desta licitação em favor de POSTO DE COMBUSTÍVEIS BELA VISTA LTDA EPP CNPJ
70.097.142/0001-02 VALOR 3.816.200,00.
Cuité – PB, em 04 de janeiro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de
combustíveis, durante o exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em
favor de: FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - R$ 759.200,00; POSTO LICO PASCOAL
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 926.950,00.
Damião - PB, 03 de Janeiro de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2021, que objetiva: Contratação de laboratório de
análises clínicas para realização de exames laboratoriais, para o exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME - R$ 66.291,00.
Damião - PB, 03 de Janeiro de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2021, que objetiva: Contratação de empresa
especializada, para prestação de serviços em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de
projetos deste Município, durante o exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório em favor de: MACIANA DE AZEVEDO MAIA - R$ 24.000,00.
Damião - PB, 03 de Janeiro de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis, durante o exercício de 2022. FUNDAMENTO
LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:01.00– GABINETE DO PREFEITO, 04.122.1002.2002 02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2005 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20.606.2006.2011/20.606
.2006.2012,05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,12.122.2001.2013, 12.361.2001.2
015,12.361.2001.2017, 12.361.2001.2019, 12.361.2001.2021, 12.365.2001.2026, 12.366.2001.2027
06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 06 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10.301.2002.2034,
10.301.2002.2035, 10.301.2002.2036, 0.302.2002.2037; 07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL,08.243.2003.2043, 08.2003.2044, 08.244.2003.2045, 08.244.2003.2047, 08.244.2003.2050;
800 – SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, 26.782.2005.2054; 09.00 – SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO – 26.122.1002.2055; 10.0 – SECRETARI DE MEIO AMBIENTE –
18.124.1002.2056. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA:
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião
e: CT Nº 00001/2022 - 03.01.22 - FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - R$ 759.200,00;
CT Nº 00002/2022 - 03.01.22 - POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$
926.950,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de laboratório de análises clínicas para realização de exames laboratoriais,
para o exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2021. DOTAÇÃO:
Recursos Próprios do Município de Damião:06 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10.301.2002.2034,
10.301.2002.2035, 10.301.2002.2036, 10.302.2002.2037.ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.39.01 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.FONTES:FMS,FUS. VIGÊNCIA: até o
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final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e:
CT Nº 00003/2022 - 04.01.22 - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME - R$ 66.291,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços em Assessoria,
acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste Município, durante o exercício de 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município
de Damião: 02 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04.122.1002.2005. ELEMENTO DE DESPESA:3.3.80.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e:
CT Nº 00004/2022 - 05.01.22 - MACIANA DE AZEVEDO MAIA - R$ 24.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 05 de janeiro
de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00040/2021, que
objetiva: CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA REALIZAR SERVIÇOS
DE: LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO AÇUDE DA SERRA (ZONA URBANA) E DO AÇUDE PÚBLICO
(SÍTIO MULUNGU). COM COMBUSTÍVEL, OPERADOR E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO. Justificativa: Razões de interesse público: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias
úteis, no seguinte endereço - Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB. Telefone:
(083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br.
Dona Ines - PB, 03 de janeiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022-SRP
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 18 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para melhor atender as necessidades da
Administração Municipal.
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, 04 de Janeiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022-SRP
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 14h00min, do dia 18 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Registro de preços para Aquisições
de Refeições diversos tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, por ocasiões
de participações em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, como também para Autoridades
eventualmente a serviços do Município, ambas autorizadas pela PMG, pelo período enquanto durar
os quantitativos ou até dezembro 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, 04 de Janeiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2021
RESULTADO DE JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO

OBJETO:
OBJETO: Contratação de empresa prestação de serviços na Conclusão de uma Creche Proinfância – Tipo 2, na Rua Projetada, s/n – Conjunto Alto da Boa Vista – Guarabira/PB, conforme Termo de
Compromisso nº PAC2 11459-2014 / FNDE
. Dotação consignada no orçamento vigente. Após análise e julgamento pela Comissão Permanente de Licitação e Assessoria Jurídica do Município, com decisão da autoridade superior do recurso
administrativo interposto pela CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI, obteve-se o seguinte resultado:
DEFERIR CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI provimento ao recurso interposto pela referida
empresa. Desta forma ficam Habilitadas as empresas : A CPL comunica a todos os licitantes participantes, que os envelopes Proposta de Preços será aberto no dia 06.01.2022, as 08h00min, na Rua
Antônio André,39 – Centro – Guarabira/PB. Os envelopes PROPOSTAS DE PREÇOS das Licitantes
INABILITADAS serão devolvidos totalmente intactos e devidamente lacrados às empresas de origens
oportunamente. Os autos do processo encontram-se com vista franqueada aos interessados na Sala
da CPL, no endereço anteriormente informado. Publique-se e intime-se..
Guarabira,04 de Janeiro de 2022.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2021
RESULTADO DE JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para reforma de seis ginásios esportivos
em Guarabira/PB conforme termo de referência.
. Dotação consignada no orçamento vigente. Após análise e julgamento pela Comissão Permanente de Licitação e Assessoria Jurídica do Município, com decisão da autoridade superior do recurso
administrativo interposto pela CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI, obteve-se o seguinte resultado:
DEFERIR CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI provimento ao recurso interposto pela referida
empresa. Desta forma ficam Habilitadas as empresas : A CPL comunica a todos os licitantes participantes, que os envelopes Proposta de Preços será aberto no dia 06.01.2022, as 10h00min, na Rua
Antônio André,39 – Centro – Guarabira/PB. Os envelopes PROPOSTAS DE PREÇOS das Licitantes
INABILITADAS serão devolvidos totalmente intactos e devidamente lacrados às empresas de origens
oportunamente. Os autos do processo encontram-se com vista franqueada aos interessados na Sala
da CPL, no endereço anteriormente informado. Publique-se e intime-se..
Guarabira,04 de Janeiro de 2022.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 23.2021.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 09 (nove) meses, contados do termino do
prazo de vigência do termo de contrato de nº 00216/2021 datado em 26 de abril de 2021 e com termino
de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando Locações
de horas máquinas e trator para corte de terra na execução de diversos serviços em diferentes áreas
do Município – 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADA: CONSTRUMAQ – ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO
– CNPJ: 27.149.538/0001-19
JUSTIFICATIVA: Devido a demanda da Administração Municipal, e por apresentar saldo no
quantitativo do Contrato.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/09/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE VALOR.
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 75.2021.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO objeto, a alteração dos quantitativos dos itens contratados,
inicialmente contratado no valor de R$ $ 34.494,00 (Trinta e quatro Mil quatrocentos e noventa e quatro
reais), com a necessidade do aditivo do contrato em R$ 9.873,50 (Nove Mil oitocentos e setenta e
três reais e cinquenta centavos), em razão do reajuste de quantitativos de alguns itens inicialmente
contratada, passando ao valor total de R$ 49.367,50 (Quarenta e nove Mil trezentos e sessenta e sete
reais e cinquenta centavos), permitido pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores – Art.
65, Inciso I, alínea “a”, com a empresa NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ:
35.753.111/0001-53 Termo de Contrato de nº 00328/2021 assinado em 21/07/2021, para a AQUISIÇÕES PARCELADAS DE FORMULAS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE PACIENTES
COM PATOLOGIA CONFORME DEMANDA..
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – HARLANNE HERCULANO MARINHO
CONTRATATA: NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ: 35.753.111/0001-53
JUSTIFICATIVA: Devido a grande quantidade de serviços a serem executados pela administração
municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 03.12.2021
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 84.2020.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 11 (onze) meses, contados do termino do
prazo de vigência do termo de contrato de nº 00022/2021 datado em 01 de fevereiro de 2021 e com
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando a
Locação de caçambas/outros para melhor atender a administração no exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADA: ADRIANO CICERO DOS SANTOS – CPF: 033.757.274-70
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostra-se vantajoso para a administração municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/11/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 84.2020.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 11 (onze) meses, contados do termino do
prazo de vigência do termo de contrato de nº 00023/2021 datado em 01 de fevereiro de 2021 e com
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando a
Locação de caçambas/outros para melhor atender a administração no exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADO: ALEX DE ARAUJO SILVA – CPF:072.105.274-60
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostra-se vantajoso para a administração municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/11/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 84.2020.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 11 (onze) meses, contados do termino do
prazo de vigência do termo de contrato de nº 00024/2021 datado em 01 de fevereiro de 2021 e com
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando a
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Locação de caçambas/outros para melhor atender a administração no exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADO: JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA – CPF:137.280.074-39
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostra-se vantajoso para a administração municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/11/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 84.2020.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 11 (onze) meses, contados do termino do
prazo de vigência do termo de contrato de nº 00025/2021 datado em 01 de fevereiro de 2021 e com
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando a
Locação de caçambas/outros para melhor atender a administração no exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADO: JOÃO MACENA – CPF:176.278.184-00
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostra-se vantajoso para a administração municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/11/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 84.2020.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 11 (onze) meses, contados do termino do
prazo de vigência do termo de contrato de nº 00026/2021 datado em 01 de fevereiro de 2021 e com
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando a
Locação de caçambas/outros para melhor atender a administração no exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADO: JOSE MARQUES DOS SANTOS– CPF:690.448.994-49
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostra-se vantajoso para a administração municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/11/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 84.2020.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 11 (onze) meses, contados do termino do
prazo de vigência do termo de contrato de nº 00027/2021 datado em 01 de fevereiro de 2021 e com
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando a
Locação de caçambas/outros para melhor atender a administração no exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADO: JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO – CPF: 441.246.354-00
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostra-se vantajoso para a administração municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/11/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 84.2020.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 11 (onze) meses, contados do termino do
prazo de vigência do termo de contrato de nº 00028/2021 datado em 01 de fevereiro de 2021 e com
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando a
Locação de caçambas/outros para melhor atender a administração no exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADA: JOYLLE ROMÃO CABRAL – CPF: 063.985.044-88
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostra-se vantajoso para a administração municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/11/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 84.2020.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 11 (onze) meses, contados do termino do
prazo de vigência do termo de contrato de nº 00029/2021 datado em 01 de fevereiro de 2021 e com
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando a
Locação de caçambas/outros para melhor atender a administração no exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADO: LUIZ MONTEIRO DA SILVA – CPF:038.228.344-91
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostra-se vantajoso para a administração municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/11/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 84.2020.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 11 (onze) meses, contados do termino do
prazo de vigência do termo de contrato de nº 00030/2021 datado em 01 de fevereiro de 2021 e com
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando a
Locação de caçambas/outros para melhor atender a administração no exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADO: MANOEL GONÇALVES DE LIMA JUNIOR – CPF: 081.998.964-93
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostra-se vantajoso para a administração municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/11/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 84.2020.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 11 (onze) meses, contados do termino do
prazo de vigência do termo de contrato de nº 00031/2021 datado em 01 de fevereiro de 2021 e com
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando a
Locação de caçambas/outros para melhor atender a administração no exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADO: MARCONDES SOARES PEREIRA– CPF:043.346.054-78
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostra-se vantajoso para a administração municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/11/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 84.2020.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 11 (onze) meses, contados do termino do
prazo de vigência do termo de contrato de nº 00032/2021 datado em 01 de fevereiro de 2021 e com
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando a
Locação de caçambas/outros para melhor atender a administração no exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADO: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS – CNPJ: 32.501.178/0001-65
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostra-se vantajoso para a administração municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/11/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 84.2020.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 11 (onze) meses, contados do termino do
prazo de vigência do termo de contrato de nº 00033/2021 datado em 01 de fevereiro de 2021 e com
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando a
Locação de caçambas/outros para melhor atender a administração no exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADO: SILVANO FIRMINO DA SILVA – CPF:035.229.274-19
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostra-se vantajoso para a administração municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/11/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 84.2020.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 11 (onze) meses, contados do termino do
prazo de vigência do termo de contrato de nº 00034/2021 datado em 01 de fevereiro de 2021 e com
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando a
Locação de caçambas/outros para melhor atender a administração no exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADA: THIAGO LEOBINO DE LIMA – CPF: 064.503.844-09
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostra-se vantajoso para a administração municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/11/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 84.2020.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 11 (onze) meses, contados do termino do
prazo de vigência do termo de contrato de nº 00035/2021 datado em 01 de fevereiro de 2021 e com
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando a
Locação de caçambas/outros para melhor atender a administração no exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADO: VENILSON DA SILVA – CPF:031.231.304-79
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostra-se vantajoso para a administração municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/11/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 84.2020.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 11 (onze) meses, contados do termino do
prazo de vigência do termo de contrato de nº 00036/2021 datado em 01 de fevereiro de 2021 e com
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando a
Locação de caçambas/outros para melhor atender a administração no exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADO: VERONILDO DE SOUSA DIAS – CPF: 024.683.044-11
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostra-se vantajoso para a administração municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/11/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 73.2021
OBJETO: Prorrogação por mais 03 (três) meses, contados do término do prazo de vigência do
Termo de Contrato de nº 267/2021 datado de 26/05/2021 e com término de vigência em 31/12/2021,
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando Contratação de empresa especializada no ramo
pertinente instalada no município para prestação de serviços em procedimentos ambulatoriais, cirúrgicos,
ortopédicos e de traumatologia para a população do município de Guarabira.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – HARLLANE HERCULANO
MARINHO.
CONTRATADA: HOSPITAL DIA TOP MAIS – CNPJ: 31.357.345/0001-20 – ESDRAS FERNANDES
FURTADO
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços de caráter de urgência, serviços continuados e por ter
um grande saldo de quantitativos
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 31.03.2021
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
Nº TERMO ADITIVO: 10.2021.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 83/2020.
REF: TERMO DE CONTRATO 00015/2021
OBJETO DO TERMO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 01 (um) mês, contados do termino
do prazo de vigência do termo de contrato de nº 00015/2021 datado em 20 de janeiro de 2021 e com
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando a
Aquisições parceladas de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular e/ou locada a Edilidade
até o fim do exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADA: LUZIA MARQUES DA SILVA – CNPJ: 06.052.003/00002-36
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO 10.2021: 30.12.2021
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Janeiro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO ELETRONICO 03.2021
OBJETO: Prorrogação por mais 06 (seis) meses, contados do término do prazo de vigência do
Termo de Contrato de nº 439/2021 datado de 08/11/2021 e com término de vigência em 31/12/2021,
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando Aquisição de uma unidade móvel para centro de
Zoonoses conforme edital e termo de referência.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – HARLLANE HERCULANO
MARINHO.
CONTRATADA: P.C.S DAMASCENO – CNPJ: 05.702.625/0001-19 – PAULO CESAR SANTOS
DAMASCENO
JUSTIFICATIVA: Por ainda existir saldo no quantitativo do Contrato se faz necessário a prorrogação
contratual para entrega do objeto licitado.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 30.06.2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 31.2021
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência do
Termo de Contrato de nº 206/2021 datado de 20/04/2021 e com término de vigência em 31/12/2021,
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando Contratação de empresa especializada em Gestão
do Sistema Único de Saúde (SUS), na informatização das Unidades de Saúde do município, conforme
termo de referência.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – HARLANNE HERCULANO
MARINHO. CONTRATADA: JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO – CNPJ: 36.499.525/0001-60 –
JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços de caráter de urgência, serviços continuados e por ter
um grande saldo de quantitativos
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 31.12.2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais de construções
diversos, destinados as demandas operacionais desta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail:
licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Itatuba - PB, 04 de Janeiro de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro
de Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento de MATERIAL ELETRICO para o
Município, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as demandas operacionais deste
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13;
Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Itatuba - PB, 04 de Janeiro de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais hidráulicos diversos,
destinados as demandas operacionais desta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail:
licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Itatuba - PB, 04 de Janeiro de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA
Pregoeiro Oficial
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 DUARTE
MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES 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 JURU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br,
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contatação de empresa especializada para
confecção de fardamento escolar destinado aos alunos da rede municipal de ensino do Município de
Juru PB. Exercício financeiro de 2022. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 17 de janeiro
de 2022. Início da fase de lances: 09:35 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 5450/05;

Publicidade
Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.
juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Juru - PB, 05 de janeiro de 2022.
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE CANCELAMENTO
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2021
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB, torna público o Cancelamento do Pregão Presencial
00029/2021, para: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, zero quilômetro, ano/modelo 2021 ou versão mais atualizada, tipo Ambulância Tipo A – Simples, Tipo Furgoneta para atender as necessidades
da Secretaria de Saúde do Município de Manaíra/PB, que estava prevista a disputa para o dia 14 de
Janeiro de 2022 às 11:00 horas. Motivo: Razões de Interesse Público. Outros esclarecimentos poderão
ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação,
na Rua José Rosas, s/n, Centro, Manaíra/PB.
Manaíra – PB, 03 de Janeiro de 2022.
José Alberto Tavares Júnior
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2019
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção de 03
(três) Quadras Poliesportiva tipo: Padrão, nas seguintes localidades: E.M.I.E.F: Cacique João Francisco
Bernardo – Local: Aldeia Estiva Velha, E.M.I.E.F: Teodolino Soares Lima – Local: Aldeia Camurupim e
E.M.I.E.F: Deputado Eduardo Ferreira – Local: Aldeia Caeira, neste município. O Presidente da CPL
convoca o comparecimento da empresa: CONSTRUTORA FARIAS DI FIGUEREDO EIRELI - CNPJ nº
28.209.201/0001-12, para proceder continuidade da obra que se encontra paralisada, conforme Contrato
n.º 00048/2020 e ordem de serviços emitida no dia 14.05.2020. Fica estabelecido o prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, contados da sua publicação, ficando a contratada ciente que o não comparecimento
para a continuação da obra, implicará nas penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 99326-4839
Marcação - PB, 28 de dezembro de 2021
Luan Fabrício Pereira de Oliveira
Presidente da CPL
Prefeitura Municipal de Nazarezinho
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0001/2022
A Pregoeira torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação de empresa para aquisição parcelada de
combustíveis com o objetivo de atender as necessidades de secretarias do Município de Nazarezinho-PB, conforme Edital. Abertura das propostas: dia 18 de JANEIRO de 2021, às 09h00 (horário de
Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível: www.tce.pb.gov.br
e www.nazarezinho.pb.gov.br.
Nazarezinho, 04 de janeiro de 2022.
MARILDA SARMENTO LUIS
Pregoeira
Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Pregão Presencial Nº 0002/2022
A pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 18 de Janeiro de 2022, ás 10:30 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a Rua
Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, sob
maior desconto por item. Objeto: Contratação de empresa para aquisição parcelada de medicamentos
diversos, não padronizados, de acordo com a tabela da ABC Farma, com o objetivo de atender as
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Nazarezinho-PB.
Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho - PB, 04 de janeiro de 2022.
Marilda Sarmento Luis
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através da sua Comissão Permanente de Licitação,
vem tornar pública a convocação das empresas: CONSTRUTORA EPICA EIRELI-ME – CNPJ
32.411.501/0001-57, COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREILI – CNPJ 11.170.603/0001-58,
F. COSTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES-EPP – CNPJ 37.325.870/0001-40, MENDES
& FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA – CNJ 26.781.189/0001-90, CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA- CNPJ 22.057.226/0001-61 e CONOBRE ENEGNHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO
LTDA – CNPJ 04.934.819/0001-87, para abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO, que será realizada
no dia 11 de Janeiro de 2022, as 08:00 (oito) horas no mesmo local. Mesmo com o não comparecimento
dos licitantes, total ou parcial, a comissão abrirá os envelopes de habilitação. Informações poderão ser
obtidas pelo e-mail: cplolhodaguapb21@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.
Olho D’água-PB, 04 de Janeiro de 2022.
Marilene Tiburtino Leite
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através da sua Comissão Permanente de Licitação,
vem tornar pública a convocação das empresas: COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREILI
– CNPJ 11.170.603/0001-58, F. COSTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES-EPP – CNPJ
37.325.870/0001-40, MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA – CNJ 26.781.189/0001-90, CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA- CNPJ 22.057.226/0001-61 e CONOBRE ENEGNHARIA
CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA – CNPJ 04.934.819/0001-87, para abertura dos envelopes
de HABILITAÇÃO, que será realizada no dia 11 de Janeiro de 2022, as 09:30 (nove e tinta) horas no
mesmo local. Mesmo com o não comparecimento dos licitantes, total ou parcial, a comissão abrirá os
envelopes de habilitação. Informações poderão ser obtidas pelo e-mail: cplolhodaguapb21@gmail.
com, no horário das 08:00 às 12:00.
Olho D’água-PB, 04 de Janeiro de 2022.
Marilene Tiburtino Leite
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022, do tipo menor preço por item, com o objeto: locação de dois equipamentos
de uso laboratorial, cujo abertura será no dia 17.01.2022 às 08:30 horas, na sala de licitações deste
órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. O edital encontra-se
nos endereços www.tce.pb.gov.br e www.olhodagua.pb.gov.br.
Olho D’água-PB, 04 de Janeiro de 2022.
Marilene Tiburtino Leite
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 11:00 horas do dia 26 de Janeiro de 2022, licitação
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução de Obras de Construção do
Mercado Público Municipal no Municipio de Olivedos/PB, Conforme Planilha Orçamentária e Projeto
Básico em Anexo. 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) 991052133. E-mail: molivedos@gmail.com. Edital: www.olivedos.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br.
Olivedos - PB, 04 de Janeiro de 2022
ALIXANDRE ASSIS RAMOS
Presidente da Comissão
Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão eletronico N.º. 0003/2021
Objeto: Aquisição de unidade móvel para centro de controle de Zoonoses destinada a Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Pedra Branca-PB
Vencedores: TRAILER DO BRASIL UNIDADES MOVEIS LTDA com o valor global de R$ 152.850,00
(cento e cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta reais).
RESOLVE: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve ADJUDICAR
e HOMOLOGAR. Estando convocadas a assinarem contrato.
Pedra Branca-PB, 04 de janeiro de 2022
Josemario Bastos de Souza
Prefeito
Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico N.º. 0004/2021
Objeto: Aquisição de Equipamentos permanentes, destinada a várias Secretarias do Município de
Pedra Branca-PB
Vencedores: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS
EIRELI com o valor global de R$ 3.170,00 (três mil cento e setenta reais), ESFERA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA com o valor global de R$ 6.526,13 (seis mil quinhentos e vinte e
seis reais e treze centavos), JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA com o valor global de R$ 33.110,42
(trinta e três mil cento e dez reais e quarenta e dois centavos), T. I. TECNOLOGIA LTDA com o valor
global de R$ 43.270,00 (quarenta e três mil duzentos e setenta reais), THOMAS JOSE BELTRAO DE
ARAUJO ALBUQUERQUE com o valor global de R$ 2.845,90 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco
reais e noventa centavos) e ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA com o valor global de R$ 131.869,00
(cento e trinta e um mil oitocentos e sessenta e nove reais)
RESOLVE: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve ADJUDICAR
e HOMOLOGAR. Estando convocadas a assinarem contrato.
Pedra Branca-PB, 04 de janeiro de 2022
Josemario Bastos de Souza
Prefeito
Prefeitura municipal de Piancó
PORTARIA/GP/Nº 01/2022
NOMEIA PRESIDENTE E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E MEMBROS, PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS LICITAÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PIANCÓ, Estado da Paraíba, usando das atribuições conferidas pelo art. 64, incisos, II, IV e V, c/c o art. 76, inciso II, alínea “a”, todos da Lei Orgânica do Município,
c/c o art. 51, I, da Lei nº8666/1993.
Resolve:
Art. 1º CONSTITUIR a Comissão Permanente de Licitação, para tomar todas as medidas necessárias ao processamento e julgamento das licitações que venham a ser processadas pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIANCÓ, com a seguinte composição:
1.
BRUNA MARILIA PEREIRA DE QUEIROZ NUNES/Presidente CPL – Servidor Público
(Cargo Efetivo);
2.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO – Servidor Público – Membro/Titular (Cargo
Comissionado);
3.
ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL – Servidora Efetiva – Membro/Titular (Cargo Efetivo)
Art. 2º Qualquer dos membros da Comissão será substituído em suas ausências e impedimentos
eventuais, pela Servidora ANA VITÓRIA MARTINS SILVA.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se
Publique-se
Paço Municipal, em 03 de janeiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura municipal de Piancó
PORTARIA/GP/Nº 02/2022
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PIANCÓ, Estado da Paraíba, usando das atribuições conferidas pelo art. 64, incisos II, IV, e V, c/c o art. 76, inciso II, alínea “a”, todos da Lei Orgânica do Município,
Resolve:
Art. 1º Designar PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO para a realização de licitações na modalidade
Pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Piancó, com a seguinte composição:

NOME

FUNÇÃO

André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

Antonia Regina Barbosa Cabral

Membro da Equipe de Apoio

Bruna Marília Pereira de Queiroz Nunes

Membro da Equipe de Apoio

Art. 2º Qualquer dos membros da Comissão será substituído em suas ausências e impedimentos
eventuais, pelo Servidor José Vanilton de Araujo.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se
Publique-se
Paço Municipal, em 03 de janeiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

