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Governo do Estado
anuncia R$ 1 bilhão
em investimentos
Perspectivas para 2022 foram destacadas durante prestação de contas dos três anos de
gestão que o governador João Azevêdo apresentou ontem no Espaço Cultural. Página 13
Foto: José Marques/Secom-PB
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Paraíba

H3N2 Lacen-PB confirma 104 casos e sete mortos - todos
com mais de 70 anos - pela variante da Influenza. Página 5

‘Janeiro Branco’ é alerta para
os cuidados com a saúde mental
Hospital Metropolitano propõe a sensibilização da
temática junto aos familiares dos pacientes. Página 6

Morte de motoboy no Retão
completa quatro meses
Suspeito de atropelar Kelton Marques na madrugada
de 11 de setembro continua foragido. Página 7

Geral
Ensino técnico na Paraíba terá
expansão na rede estadual
Governador João Azevêdo revela que 25 Escolas Cidadãs
Integrais se tornarão técnicas ao longo de 2022. Página 3
Foto: Marcos Russo

Esportes
João Azevêdo, ao
apresentar o balanço
da gestão: “Estamos
melhor hoje do que em
dezembro de 2018”

Foto: Roberto Guedes

Cultura
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Diversidade

Copa Nordeste Botafogo (foto), Campinense e Sousa
realizam amistosos para definir a equipe titular. Página 21

Economia
Número de novas inscrições
estaduais cresceu 14% em 2021
Comércio segue em primeiro na relação de atividades
com maior volume de novos registros. Página 17

Equipe de A União Com imagens que valorizam tradições indígenas
e matrizes africanas, fotógrafos são premiados no edital Hermano José. Página 9
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MÊS DE DEDICAÇÃO
À SAÚDE MENTAL
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Em Campina Grande Rosas do deserto e orquídeas são
destaque em feira aberta ontem no Shopping Luiza Motta. Página 20

A Covid em números
CASOS
NA PARAÍBA*

466.027

MORTES

vacinas aplicadas

9.608

------

NO BRASIL

22.556.525 620.142 342.403.666

NO MUNDO

303.169.398 5.479.804 9.458.312.876

Conselho Regional de Economia
empossa nova direção na PB
Diretoria assume com o compromisso de dar continuidade
aos projetos e parcerias iniciadas em 2021. Página 17

Colunas
O fato é que, por maior e mais sábia seja a
junta médica credenciada no Céu, as Cinco
Chagas de Cristo continuam abertas e - dizem os
Página 2
sagrados relatórios - sangrando.
Sitônio Pinto

Ativista, Sidney Poitier tinha uma visão
exata do seu papel no cinema e, por isso,
recusava personagens que evocassem o negro
Página 10
estereotipado.

(*) 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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Artigo

Editorial

Gestão de eficiência
Não há gestão que alcance indicadores positivos sem que haja um planejamento
prévio das ações e investimentos a serem executados em favor da resolução de
demandas. A Paraíba, em particular, seguiu à risca essa assertiva e, por isso, pode
apresentar números que corroboram o quanto a gestão estadual foi eficiente no
enfrentamento da crise sanitária, que trouxe impactos significativos também na
economia.
O grande desafio da gestão foi, indubitavelmente, fazer frente à crise imposta
pela pandemia e, ao mesmo tempo, manter uma gestão fiscal equilibrada, de modo
que os investimentos em obras estruturantes e as ações direcionadas ao fortalecimento da economia não sofressem solução de continuidade.
No segmento da saúde, não fossem as medidas preventivas adotadas em
março de 2020, muitas vezes duras, mas necessárias, somadas ao empenho para a
ampliação da cobertura vacinal, a Paraíba não teria sido incluída entre os estados
mais eficientes na gestão da crise sanitária. Afora isso, a ampliação do número de
leitos foi fundamental para que o sistema de saúde não entrasse em colapso.
No que concerne às gestões financeira e fiscal, a Paraíba, de fato, deu um
salto qualitativo relevante. O desempenho da gestão, nesse particular, levou uma
das agências de classificação mais conceituadas do mundo – a Standard & Poor’s
Financial Services – a classificar o estado em rating AA+. Isso significa dizer que
a Paraíba se credenciou, de modo inequívoco, como um dos estados da federação
com mais poder para honrar seus compromissos financeiros.
Ainda no campo econômico, a Paraíba se tornou o terceiro estado mais competitivo do Nordeste, em 2021, desempenho que foi atestado pelo Ranking de
Competitividade dos Estados, do Centro de Liderança Pública. Na prática, esse
ranking corrobora a atuação exitosa da gestão estadual em diversas frentes, entre as quais, a infraestrutura, a educação, a segurança pública, a solidez fiscal e a
inovação da máquina administrativa.
Esse cenário fiscal favorável também permitiu que o estado ampliasse a sua
capacidade de atrair investimentos privados. Um dos exemplos ilustrativos dessa
condição foi o investimento de quase R$ 8 bilhões que grandes empresas do setor
elétrico fizeram em megaprojetos eólicos e solares, fato este que abriu novos horizontes para a geração de emprego e renda.
Há que se dizer que a solidez financeira da Paraíba também permitiu que
a gestão estadual pudesse socorrer a população, socialmente, mais vulnerável,
custeando programas de segurança alimentar que representam o fornecimento
de mais de 42 mil refeições diárias.
Na solenidade em que fez uma prestação de contas das ações e investimentos
da gestão na Paraíba, o governador João Azevêdo registrou um detalhe importante:
gestão se faz de forma coletiva. A Paraíba não teria alcançado índices auspiciosos
se não houvesse o empenho de todos os que integram o governo estadual.
Uma notícia alvissareira foi anunciada, comprovando que o planejamento é
um foco permanente dessa gestão: neste ano, o governo projeta investimentos da
ordem de R$ 1 bilhão em diversas frentes.
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Os valores de cada um
A propósito da recente viagem do de Estado, vai querer ir para o Supremo?
ex-ministro Sérgio Moro à Paraíba, como
- Presidente, acontece que, deixando
candidato à Presidência da República, o ministério, eu volto a ser deputado. Ele
recordo uma passagem interessante na vai ser advogado.
- Mas, para mim, a vaga é sua.
vida do meu pai, Abelardo de Araújo
- Se é assim, presidente, me permita
Jurema, quando exercia o Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, um dos redigir o ato nomeando o Evandro para
mais altos cargos da República, na gestão o Supremo.
Daí a pouco, em Lima, Evandro Lins
do presidente João Goulart. Essa história
me foi passada pelo advogado Harrison e Silva recebeu o ato de sua nomeação“.
O fato é significativo para demonsTargino, um dos mais capacitados juristas da Paraíba, e foi retirada do livro trar a grande diferença que separa os
do jornalista Sebastião Nery, nome que políticos de ontem e de hoje. De um lado, o
marcou época na imprensa nacional, em ex-ministro Moro, guindado à posição de
que relata episódios da política brasileira. paladino da Justiça ao desencadear uma
verdadeira guerra à corrupção que grasEi-la:
- “ Ministro da Justiça do Governo sava forte no país, com a prisão dos nomes
mais poderosos da política
João Goulart, em 1962, Abebrasileira, que não titubeou
lardo Jurema recebeu, uma
O fato é
em abdicar de sua vida de
noite, um telefonema do jurenunciando
rista Evandro Lins e Silva.
significativo para magistrado,
ao cargo de Juiz Federal,
- Abelardo, estou viajando para o Peru para re- demonstrar a grande conquistado por concurso
público, atraído pela possipresentar o Brasil na posse do presidente Belaunde diferença que separa bilidade de alcançar o posto máximo da magistratura
Terry certo que eu seria
os
políticos
de
ontem
e
brasileira como membro do
nomeado para uma vaga no
Supremo Tribunal Federal,
Supremo Tribunal Federal.
de hoje
num projeto frustrado que
Mas acabo de ser informado
lhe custou a carreira tão
de que o escolhido é você. O
que é que eu vou fazer dos uísques e dos duramente construída.
De outro, o paraibano Abelardo Juchampanhes que minha mulher comprou
para as comemorações? E deu uma garga- rema, que ocupou os mais relevantes
lhada do outro lado do fio. Abelardo não postos da República, como deputado
federal, lider do Governo JK e ministro da
sabia de nada:
- Evandro, estou surpreso com o que Justiça do seu país, que preferiu permavocê diz. O presidente nunca me falou necer na vida pública, sua real vocação,
nisso. Mas pode viajar tranquilo. Amanhã sem se afastar, nem um milímetro, dos
cedo vou falar com ele e lhe direi o resul- seus ideais, mesmo com a oportunidade
de um emprego vitalício, de alta projeção,
tado da conversa.
No despacho da manhã, Abelardo que lhe renderia uma aposentadoria tranpuxou o assunto. Jango confirmou: “Abe- quila e repleta de privilégios.
Jurema morreu sem deixar bens,
lardo, a vaga é sua”. Jurema retrucou:
“Não presidente, a vaga é sua. O senhor exceto esses exemplos de caráter e integridade, que recebi como herança e que
nomeia quem quiser”.
- Mas porque o Evandro, ministro preservo como um tesouro.

Fotolegenda
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As Chagas de Cristo
Muitos médicos já deram entrada no Céu.
As Cinco Chagas de Cristo continuam
São Lucas, o evangelista, é chefe da clínica sem remédio.
celeste; os gêmeos Cosme e Damião, ambos
Lúcia foi atirada do terceiro andar e seu
doutores e santos; o popular Doutor Fritz, de corpo floriu numa chaga só, inconsútil. Era
quem dou testemunho da cura milagrosa de anestesista, sabia a dimensão das dores e morBacorinha, goleiro do Belenense de Campina reu a cru. Vi a imagem de Cristo na missa de
Grande, operado dos meniscos pelo médico Lúcia e as Seis Chagas abertas, sem bálsamo
desencarnado; São Jorge de Lima, príncipe ou placebo, dois milênios e trinta dias depois.
dos poetas alagoanos, ministrou o elixir da
Tudo tem seu tempo, diz o Eclesiastes.
imortalidade à Nega Fulô, Zefa Lavadeira, Não quero blasfemar contra o anel nem a auJoaquina Maluca, Celidônia, Pai João e tantos réola de nenhum dos santos médicos que tão
outros desvalidos; João Guimarães Rosa, o do meritoriamente alcançaram o reconhecimenburrinho pedrês, sarou e converteu Augusto to do Colégio Celestial. Mas tenho olhos para
Matraga; Carlos Chagas, desde o nome...
ver e vejo, entronizado e benzido na sala de
O hagiológio dos médicos celestes é de santos e visitas lá de casa, o Coração de Jesus e
longa anamnese. Podemos
Suas Cinco Chagas desafiando
invocar Hélio Peregrino, que
os diplomas de enfermeira e de
Por maior e
jubilou a burrice do demônio;
beata de minha mãe.
mais sábia seja a
Ernesto Guevara, que erradiTudo tem seu tempo. Não
sei se o Professor era incréu ou
cou a mortalidade infantil da
junta médica
crente; o jeito bonachão podia
Ilha de Cuba; Salvador Allende,
que doou todo seu sangue pela credenciada no Céu, as nem traduzir gesto de santiNova América. Albert Scweitdade. Mas acredito que o Céu
zer, músico de todas as pal- Cinco Chagas de Cristo não é feito apenas de santos. O
mas da Europa, que escolheu continuam abertas e Céu é também de sábios - sua
língua oficial é o latim, que dea Medicina para as dores mais
humildes da África. Conheci — dizem os sagrados nomina as maravilhas dos três
amostra grátis desses santos
reinos da Criação: mineralogia,
relatórios —
na pessoa de Chico Porto, brabotânica e zoologia. A ventura
celestial pode ser de santos,
ziliano desde os dois anos de
sangrando
mas a aventura celeste será
idade: jamais cobrou receita
a pobre nem a rico. O hagiológio dos santos mais de simples sábios - ou não teria a luz o
doutores é literatura extensa, embora a cate- pirilampo. Grande é o Autor da natureza.
Por essas e outras acredito que o Colégio
goria seja um tanto descrente e materialista:
há esculápios que não sabem ouvir, no coração de Agostinho e Teresa, doutores angélicos, não
vai dispensar a ilustre e luminar presença
dos homens, o sopro de Deus.
O fato é que, por maior e mais sábia seja do Professor Arnaldo. Que o diga Francisco
a junta médica credenciada no Céu, as Cinco Duarte (Chiquinho Tem-Tem):
- Eu levei minha mulher ao maior derChagas de Cristo continuam abertas e - dizem
os sagrados relatórios - sangrando. Há dois matologista do Rio de Janeiro e o doutor saiu
mil anos permanece a sequela do calvário, com esta:
renitente aos panos de Verônica. Nem o dedo
- Volte à Paraíba e procure, lá, o maior
de um santo, o incréu Tomé, foi bastante - dermatologista do mundo. Chama-se Arnaldo
como não o foi o dedo do ateu Guevara, que Tavares. Quarta-feira, 11 de março, dois mil
estancava a femoral do soldado inimigo na anos depois do Crime do Calvário, as Cinco
sierra de Bolívia.
Chagas de Cristo receberam uma esperança.
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Governo anuncia expansão
do ensino técnico na Paraíba
Em 2022, 25 Escolas Cidadãs Integrais passarão a oferecer cursos técnicos integrados ao Ensino Médio
O governador João tempo integral, já em 2019
Azevêdo anunciou, ontem, o número foi ampliado para
em seu programa semanal 153 escolas neste modelo,
Conversa com o Governa- em 2020 eram 229 escolas
dor, que 25 Escolas Cidadãs e em 2021 chegou ao paIntegrais se tornarão técni- tamar de 302 Escolas Incas em 2022, ou seja, ofere- tegrais na Paraíba, com incerão cursos
vestimentos
técnicos intede mais de R$
20 milhões.
grados ao En“Nós triplisino Médio,
com cursos
camos o núimplantados
mero de Esnas
áreas
colas Cidadãs
de Turismo;
no
Atualmente, todas as Integrais
HospitalidaEstado. Em
de e Lazer; 223 cidades paraibanas 2018, eram
100 e em
Recursos Naturais; Gestão possuem, pelo menos, 2021 tinham
302 escolas,
e Negócios;
uma escola de
sendo
175
Informação
integrais
e
e Comunicatempo integral
127 técnicas.
ção; Controle
Trabalhamos
e Processos
fortemente
Industriais.
O chefe do Executivo res- com a proposta de que a
saltou que essa expansão universalização das escode escolas torna a Paraíba las integrais teria que cheo primeiro estado do Brasil gar a todos os municípios.
em oferta de Ensino Mé- E conseguimos realizar, ou
dio em Tempo Integral. Em seja, todas as 223 cidades
2022, ao todo serão oferta- paraibanas possuem, pelo
menos, uma escola em temdas 75 mil vagas nas ECIs.
Durante o Conversa po integral. Queremos agocom o Governador, trans- ra que 50% dessas escolas
mitido em cadeia estadual integrais sejam escolas
de rádio, João Azevêdo re- técnicas integrais. Iremos
cordou que em 2018 a Pa- preparar a nossa juventude
raíba tinha 100 escolas em para que ela dispute o mer-

Foto: Secom-PB

Em 2018, a Paraíba tinha
100 escolas em tempo integral; já em 2019, o número
foi ampliado para 153 escolas neste modelo; em 2020,
eram 229 escolas e, em
2021, chegou ao patamar
de 302 escolas integrais na
Paraíba, com investimentos
de mais de R$ 20 milhões

Educação

cado de trabalho”, observou
o governador.
João Azevêdo ainda
ressaltou que essa expansão de escolas fez com que
a Paraíba se tornasse o primeiro Estado do Brasil em
oferta de Ensino Médio em
Tempo Integral. “E vamos
ampliar ainda mais esse
número. Serão mais 25 escolas nesse modelo que farão a diferença na vida de

muitos jovens. Fico muito
feliz por termos nos tornado o Estado brasileiro com
maior número de escolas
de Ensino Médio em Tempo
Integral”, comemorou.
E o governador também
comentou sobre a convocação de professores para a
Rede Estadual de Ensino. “É
bom lembrar que estamos
chamando agora mais 65
professores aprovados na-

quele concurso de 2019. Eles
vão ocupar cargos efetivos
em 13 Regionais de Ensino.
Professores fiquem atentos
que no Diário Oficial do dia
29 de janeiro será publicada
essa convocação”, afirmou.
Para o secretário da
Educação Claudio Furtado,
“transformar a Rede Estadual de Ensino na maior
Rede de Ensino Integral, é
fruto dos investimentos do

governador na Educação.
Hoje, ao compararmos com
outros estados, temos o
maior percentual de matrículas do Ensino Médio em
tempo integral do Brasil,
um resultado que dá oportunidade aos estudantes
de se desenvolverem em
currículo acadêmico diferenciado, despertando as
habilidades para o mundo
profissional”, disse.

Programa Escola Cidadã Integral é um novo modelo de escola pública
O Programa Escola Cidadã Integral é um novo
modelo de escola pública
que tem a proposta de organização e funcionamento
em tempo único (integral). É
uma política pública e está
inserida no Plano Nacional
de Educação, de acordo com
a meta 6: “Oferecer educação em tempo integral em,
no mínimo, 50% das escolas
públicas, de forma a aten-

Informe
Ricco Farias

papiroeletronico@hotmail.com

Foto: ALPB

UN

der, pelo menos, 25% dos
(as) alunos (as) da educação
básica” e também no Plano
Estadual de Educação.
O programa tem como foco
a formação dos jovens por meio
de um desenho curricular diferenciado e com metodologias
específicas, que apresentam
aos estudantes do Ensino Médio
possibilidades de se sentirem
integrantes do seu projeto de
vida. Essas escolas são orga-

nizadas com salas temáticas,
laboratórios de informática e
ciências, e outros espaços de
vivências, onde os jovens podem
transitar, a partir do seu projeto
de vida, em suas competências
cognitivas e socioemocionais, de
forma a desenvolver as suas potencialidades, sempre apoiado
no protagonismo juvenil.
Estabelecimentos
Dentro dessa proposta,

existem também as Escolas
Cidadãs Integrais Técnicas.
Elas seguem o mesmo modelo que a Escola Cidadã
Integral, mas têm como diferencial os cursos técnicos,
que visam à formação dos
jovens para atuarem no
mercado de trabalho. Ambas
têm como foco proporcionar
aos jovens se reconhecerem
como protagonistas em seus
locais de atuação.

“Sugeri conversa de Lula com o governador”, diz
Galdino sobre diálogo que teve com José Dirceu

O governador João Azevêdo (Cidadania) foi provocado pela imprensa a falar se estariam
em curso tratativas para que ele se encontre com o ex-presidente Lula, visando uma
possível aliança na Paraíba – o assunto surgiu após a estadia do petista José Dirceu em
João Pessoa, onde se encontrou com lideranças partidárias. “Há uma ansiedade muito
grande das pessoas em relação a isso”, disse, admitindo que “houve um contato do
ex-ministro com interlocutores nossos”. O presidente da ALPB, Adriano Galdino
(foto), é um deles. No final de semana passado, o deputado estadual conversou
por telefone com José Dirceu, ocasião em que sugeriu ao ex-ministro que fizesse
essa ponte para que o encontro entre o governador e Lula possa ser viabilizado. “Sugeri uma conversa de Lula com o governador, que tem liderança e tem
voto”, afirmou. De acordo com Galdino, Dirceu não só foi muito receptivo à
ideia, como disse que já estava tentando articular o encontro, que deverá
ocorrer em Brasília. Na cúpula nacional – assim como em parte significativa
do diretório estadual do PT – há o interesse em construir uma aliança que
coloque João e Lula no mesmo palanque.

Empenho coletivo
“Uma equipe se esforçou ao máximo para que isso pudesse acontecer. Tem muito suor de cada secretário, de cada auxiliar, de cada
servidor do Estado”. Do governador João Azevêdo, referindo-se aos
indicadores positivos alcançados
pela gestão, na solenidade em que
prestou contas à população sobre
ações e investimentos na Paraíba.

Falta direcionamento

Em janeiro, não!

Ainda na solenidade de
prestação de contas, o governador João Azevêdo fez
críticas ao Governo Federal que, em sua avaliação,
não assumiu os compromissos que lhe eram devidos,
transferido responsabilidades aos estados: “Não se
tem sequer um direcionamento para onde vai a economia desse país”, disse.

A direção estadual do PT chegou a anunciar que Lula viria
à Paraíba neste janeiro. Não
virá mais. O partido, no entanto, afirma que o ex-presidente visitará o estado neste
primeiro semestre, em mês
e data a serem confirmados.
Arrisco um palpite: Lula só
virá quando tudo estiver bem
resolvido quanto aos palanques que poderão lhe abrigar.

O Programa de Educação
Integral tem um currículo
diversificado e com organização curricular flexível. O
currículo escolar conta com
as disciplinas obrigatórias
da base, parte diversificada,
componentes integradores e
também as disciplinas eletivas que são elencadas a partir da escolha dos estudantes
de acordo com seu interesse
na aptidão.

“Gera instabilidade”
Raniery Paulino vê como temeridade a indefinição do MDB sobre os caminhos que o partido pretende trilhar na eleição deste ano. De
acordo com ele, essa procrastinação prejudica,
inclusive, a formação das chapas para a eleição de deputado federal e estadual. “Gera uma
instabilidade”, disse, porque futuros candidatos
não virão sem que haja uma definição.

Alerta reiterado
O secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros,
voltou a alertar aqueles que, ou ainda não se vacinaram, ou estão com o ciclo vacinal incompleto. “Infelizmente, por conta da teimosia de não se vacinar e não
obedecer ao cronograma vacinal, essas pessoas estão
mais vulneráveis [à variante Ômicron, da Covid-19]”. Ele
disse que são casos que “podem evoluir para óbito”.

“Esse é um projeto que não
pertence mais só a mim”
E o deputado federal Efraim Filho (DEM) voltou
a dizer que sua pré-candidatura ao Senado está
mantida e que não tem mais domínio exclusivo
sobre essa postulação. “O time é do governador
[sobre a escolha para a chapa majoritária]. Mas
esse é um projeto que não pertence mais só a
mim, é dos aliados”, disse. E diz ter o apoio de
124 prefeitos.
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Tá na Mesa: PB abre edital para
restaurantes fornecerem refeições
Chamada Pública tem por objetivo abastecer os 13 municípios incluídos recentemente no programa do Governo do Estado
Mais 13 municípios paraibanos vão integrar o programa Tá na Mesa, conforme
anunciado anteriormente
pelo governador João Azevêdo, quando encaminhou
mensagem à Assembleia
Legislativa, contemplando
municípios acima de oito mil
habitantes. Para isso, o Governo do Estado, por meio
da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Humano,
divulgou no Diário Oficial de
sexta-feira (7) o Edital da 5ª
Chamada Pública para os restaurantes que fornecerão as
refeições nessas cidades.
Os 13 municípios incluídos na ampliação do programa são: Mulungu, Umbuzeiro,
Juru, Triunfo, Baía da Traição,
Marcação, Mataraca, Riacho
dos Cavalos, Aparecida, Barra
de Santana, Desterro, Gado
Bravo e Juarez Távora.
Os restaurantes interessados em participar do programa Tá na Mesa deverão

enviar as documentações
necessárias de acordo com
a regulamentação do edital
convocatório, até a próxima
sexta-feira (14), pelo e-mail
sedh.tanamesa@gmail.com
O Projeto Tá na Mesa foi
criado com o objetivo de melhorar as condições nutricionais das famílias em condição
de pobreza, dos trabalhadores
informais e da população em
situação de vulnerabilidade
social de insegurança alimentar e de fomentar a rede de
comércio de alimentação dos
municípios da Paraíba, bem
como toda a cadeia de abastecimento e fornecimento de
suprimentos, a exemplo de
produtores rurais e orgânicos,
produtores de descartáveis,
rede atacadista de distribuição de alimentos e outras atividades afins.
A ação se tornou um
programa permanente de
governo, em virtude do êxito
da iniciativa implantada em

caráter emergencial em maio
do ano passado para atender
pessoas em situação de vulnerabilidade social e comércios
locais afetados pela pandemia
da Covid-19.
O programa é gerido
pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Humano
(Sedh), responsável pela contratação das empresas fornecedoras e pelo disciplinamento da execução do programa.

Através do QR Code acima,
acesse maiores
informações do Edital
do Tá Na Mesa

João Pessoa segue vacinando
a população contra a Covid-19

A Prefeitura de João
Pessoa segue, hoje, sua campanha de vacinação contra
a Covid-19 imunizando a
população em 57 postos
distribuídos pela cidade.
Quem optar em se vacinar
no Centro Municipal de Imunizações ou nas Policlínicas
Municipal do Cristo e de
Mangabeira pode escolher
o turno da manhã ou tarde,

já que esses três locais oferecem vacina das 8h às 16h.
A aplicação da primeira
dose é destinada às pessoas
a partir de 12 anos. Estão
disponíveis as segundas doses da CoronaVac (28 dias
após a primeira dose), Pfizer (60 dias), AstraZeneca
(90 dias) e Janssen. 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).
Todos os públicos devem realizar o agendamento, que está disponível desde
às 19h de ontem, pelo aplicativo Vacina João Pessoa
ou site vacina.joaopessoa.
pb.gov.br.

Semob-JP proíbe transporte
de passageiros por moto da 99
Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana
de João Pessoa (Semob-JP)
notificou na tarde de ontem
a empresa de transporte por
aplicativos, 99, em relação à
implementação do transporte
de passageiros por moto na
capital. Essa modalidade de
deslocamento de pessoas não
é permitida pela Lei Municipal 8.250/1997, que em seu
art. 3º especifica que “é proibido o transporte remunerado de passageiros em motocicletas, motonetas, lambretas
e similares, inclusive no mu-

nicípio de João Pessoa”. George Morais, superintendente
da Semob-JP, explicou que
foi levada em consideração
a lei municipal, o Código de
Trânsito Brasileiro e também
a Lei Federal 12.587/2012
para notificar junto a empresa “a ilegalidade desse serviço remunerado privado e
individual de passageiros por
motocicletas no município de
João Pessoa”, destacou.
Ainda de acordo com Morais, a ilegalidade se estende a
todo e qualquer aplicativo de
transportes alternativos que
disponha da modalidade por
moto para o deslocamento
de pessoas, bem como outros

que se encaixem no perfil não
permitido. “Uma vez detectado, a gente vai reproduzir a
mesma notificação para qualquer aplicativo, independentemente do que seja”, pontuou.
A empresa 99 encaminhou um e-mail para a Semob-JP no dia 6 de janeiro,
expressando o desejo de
implementar o serviço de
transporte de passageiros
por moto – que também está
sendo considerado em outras
cidades do país. A reportagem de A União entrou em
contato com a 99 em relação
ao assunto, mas não obteve
respostas até o fechamento
desta edição.

tantos retirantes em busca de
oportunidades. Ele atuou na novela Velho Chico, da Globo, como
o delegado Queiroz. Batoré era
apaixonado por futebol e chegou
a jogar em times de várzea na juventude, em São Paulo. Ele também entrou para política, tendo
exercido, durante dois mandatos,
o cargo de vereador de Mauá, na
Grande SP.

Boscardin, de apenas 18 anos,
morreu no domingo, 9, em decorrência de complicações da
Covid-19. Ela estava internada
em São Paulo e, segundo postagens de amigos, sofreu trombose
e pneumonia.
Segundo sua mãe, a apresentadora Marcia Boscardin, Valentina estava saudável e tinha
tomado as duas doses da vacina.
Ela fazia parte da agência Ford
Model Brasil São Paulo, que confirmou sua morte.

Aos 61 anos, Batoré, de ‘A Praça
É Nossa’, deixa o humor de luto

Agência Estado
Conhecido pelos trabalhos no humorístico A Praça
É Nossa, do SBT, o humorista
Ivanildo Gomes Nogueira, o
Batoré, morreu aos 61 anos
ontem, na Unidade de Pronto
Atendimento de Pirituba, Zona
Oeste de São Paulo, vítima de
um câncer.
Pernambucano de Serra
Talhada, ainda criança veio com
a família para São Paulo, como

Modelo
A jovem modelo Valentina

Foto: Secom-JP

Em todo país

“A variante Ômicron
causa um número
muito maior de casos,
temos observado
esse aumento, mas,
felizmente, ainda não
temos a correspondência
em número de óbitos”,
disse o ministro Marcelo
Queiroga

Covid-19: Ministério da Saúde
reduz período de quarentena
O Ministério da Saúde
anunciou ontem a redução
do período de quarentena
para pessoas infectadas
com a Covid-19. A partir
de agora, o isolamento
exigido é de no mínimo
sete dias para pacientes
imunocompetentes (com
capacidade para produzir
anticorpos), como os vacinados, que tenham apresentado sintomas leves ou
moderados da doença.
A pasta, no entanto,
garantiu aos pacientes com
Covid-19 a possibilidade
de realizar teste no quinto dia de isolamento, caso
não apresentem sintomas
respiratórios, febre e não
tenham feito uso de medicamentos antitérmicos
por pelo menos 24h. Em
caso de resultado negativo,
os infectados estão libera-

dos da quarentena, mas
devem manter as medidas
não farmacológicas contra
o novo coronavírus, como
o uso de máscaras e o distanciamento social. Além
disso, é exigido dos pacientes em recuperação que
mantenham distância de
pessoas com comorbidade
até o 10º dia previsto para
o isolamento.
A regra prevista anteriormente pelo Ministério
da Saúde era de 14 dias
de isolamento ininterruptos. De acordo com a pasta, foram utilizados como
referências os protocolos
de referência do Centro de
Controle de Doenças Infecciosas (CDC), dos Estados Unidos, e do Sistema
Nacional de Saúde (NHS),
da Inglaterra. A pasta tomou a decisão no mesmo

sentido do que foi adotado
pela Secretaria de Saúde
do Estado de São Paulo,
que oficializou as mudanças duas horas antes do
Governo Federal.
“Sem dúvidas, a variante Ômicron causa um
número muito maior de
casos, temos observado
esse aumento, mas, felizmente, ainda não temos a
correspondência em número de óbito”, disse o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, após o anúncio.
“Estamos nos preparando
para ampliar algumas políticas, como a de testagem”.
Queiroga informou que até
o final de janeiro serão distribuídos 28 milhões de
testes rápidos para autotestagem. Nos próximos 15
dias, devem ser distribuídos 13 milhões de testes.

Solução para o Refis pode vir
através de lei complementar
Foto: Reprodução

Agência Estado
O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ontem que a segunda parte
da solução para o Refis
(parcelamento de dívidas
tributárias) a pequenas
empresas e microempreendedores individuais
(MEI) pode vir por meio
de projeto de lei complementar. Se for esse o caso,
disse o chefe do Executivo,
é preciso que o texto tramite em regime de urgência no Congresso.
Em entrevista à Jovem
Pan, Bolsonaro disse que
deve editar entre hoje e
amanhã, uma portaria para
solucionar “parcialmente”
o impasse em torno do Refis. Mais cedo, o presidente
havia dito que a medida
sairia ainda ontem. Essa
portaria, segundo Bolsonaro, deve atender a cerca de
75% dos micro e pequenos
empresários.
De acordo com o presidente, se o “complemento”
não vier por projeto de lei,

Parcelamento de dívidas tributárias beneficia pequenas empresas e MEI
a alternativa será o Congresso derrubar seu veto
ao texto do programa de
renegociação de dívidas.
Bolsonaro confirmou
que se reuniu na tarde de
ontem com o ministro da
Economia, Paulo Guedes,
para discutir o Refis do Simples Nacional. A reunião,
que não estava prevista,
entrou na agenda oficial do
chefe do Executivo somente
depois de encerrada.
“Devemos ter uma
portaria hoje, onde atende
a 75% desses pequenos e
micro empresários. A outra parte, o complemento
final, ou fica através do

projeto de lei complementar, desde que tramite de
forma urgente no parlamento, ou, então, o parlamento derruba o veto”,
afirmou.
Desde a semana passada, o Congresso já se
articula para derrubar o
veto. Bolsonaro também
voltou a dizer que vetou o
projeto para não descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei
Eleitoral. “Isso, logicamente, teve um ‘stress’ entre
eu e a equipe econômica,
no bom sentido, no final
do ano e no começo deste
ano”, relatou.

Edição: Clóvis Roberto

Editoração: Ednando Phillipy

Foto: Secom-JP

Paraíba

Doação de órgãos
A Central Estadual de Transplantes registrou a primeira doação de
múltiplos órgãos do ano na Paraíba. Uma adolescente de 12 anos
foi a doadora. Foram retirados fígado, rins e córneas. Página 6
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Paraíba registra sete mortes
e totaliza 104 casos de H3N2
Dezessete cidades já identificaram casos da nova variante da gripe; mortos tinham mais de 70 anos e tinham comorbidades
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

A Paraíba confirmou, no
último sábado, as primeiras
mortes provocadas pelo vírus causador da Influenza
A H3N2. De dezembro até a
data de publicação do boletim epidemiológico foram registrados sete falecimentos,
sendo o primeiro ocorrido no
dia 29 de dezembro de 2021,
as demais são datadas de 3 a
8 de janeiro deste ano.
Ao todo, foram 116 casos de contaminação pelo
vírus da Influenza A, destes
104 possuem teste positivo
para o tipo H3N2, um total
de 89,66% dos casos totais.
Outros 12 casos não foram
subtipados.
Ainda de acordo com o
segundo boletim epidemiológico da doença, 45 dos 116
pacientes precisaram ser
hospitalizados com quadro
de Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG). Sete
evoluíram para óbito.

As vítimas possuíam fatores em comum: todos estavam acima dos 70 anos de
idade e possuíam comorbidades pré-existentes associadas. Foram acometidos dois
homens e cinco mulheres
residentes em João Pessoa
e Boa Vista (com dois casos
cada); Cajazeiras, Pedras de

Mortes por H3N2
foram registradas em
João Pessoa, Boa Vista,
Cajazeiras, Pedras de
Fogo e Santa Rita

Fogo e Santa Rita (um caso
cada). As comorbidades observadas foram cardiopatia,
diabetes, hipertensão e doença respiratória.
Ao todo, 559 amostras
laboratoriais foram analisadas pelo Laboratório Central
da Paraíba (Lacen-PB), sendo

Um mês do ataque hacker

442 delas não detectáveis
para o vírus.
O boletim ressalta ainda
que 17 cidades já confirmaram casos de contaminação
pela H3N2 no estado, sendo João Pessoa a cidade com
maior concentração de casos.
Também possuem casos: Cabedelo, Bayeux, Santa Rita,
Conde, Alhandra, Pedras de
Fogo, Pilar, Capim, Borborema, Campina Grande, Boa
Vista, Queimadas, Ingá, São
José de Piranhas e Cajazeiras.
A população mais afetada é a de 20 a 29 anos, com
concentração de 22 casos.
Em seguida aparece a população de 10 a 19 anos com 14
casos; de 30 a 39 e de 60 a 69
foram registrados 13 casos
para cada faixa; a população
de zero a nove e 70 a 79 tiveram 12 casos cada; 11 casos
foram observados no grupo
acima de 80 anos; as faixas
etárias com menor concentração foi de 40 a 49 e 50 a
59 com, respectivamente,10
e nove casos.

PB segue sem dados sobre
a vacinação da população
Ana Flávia Nóbrega
Desde o dia 10 de dezembro a Paraíba, e as demais unidades federativas
do país, se encontram sem
acesso aos dados reais da
vacinação contra a Covid-19.
Isto porque, desde a data, os
sistemas do Ministério da
Saúde sofreram um ataque
de hackers e, até o momento, os serviços não foram
regularizados.
O sistema SPI-PNI, que
acumula os dados referentes
à campanha de imunização
em todos os estados e municípios, não puderam mais
ser acessados desde então.
O último registro informou
a aplicação de 5.924.712 de
doses contra a doença.
A instabilidade no sistema afeta a comunicação
sobre as doses, mas, segundo a assessoria de imprensa
da Secretaria de Estado da
Saúde (SES), os municípios
continuam inserindo as informações sobre as doses
nos seus sistemas.
Apesar da instabilidade
referente aos números da

vacinação, outros dados do
novo coronavírus seguem
sendo atualizados diariamente pela SES.
Nesta segunda-feira, foram confirmados novos 342
casos de Covid-19, sendo
todos considerados leves.
Também foi registrado duas
mortes em decorrência do
agravamento da doença,
mas nenhuma ocorrida
entre domingo e ontem, no
intervalo de 24h entre a publicação dos boletins diários
da pasta.
Os falecimentos aconteceram em hospitais públicos nos dias 3 e 8 de janeiro,
acometendo duas mulheres
de 85 e 86 anos. As pacientes
residiam nos municípios de
Coremas e Santa Rita, uma
delas não possuía comorbidades, a segunda tinha
histórico de hipertensão e
cardiopatia.
Com a atualização, a Paraíba chegou a 466.027 casos confirmados da doença,
onde 362.157 são pacientes
considerados recuperados e
9.608 evoluíram para óbito.
O estado vem apresentando um aumento conside-

rável entre os novos casos de
contaminação pela doença
e, consequentemente, de internações. Segundo o Centro
Estadual de Regulação Hospitalar, seis pacientes foram
internados entre domingo
e ontem. Chegando ao total
de 115 pessoas hospitalizadas para o tratamento da
doença entre os hospitais
públicos do estado. A ocupação total dos leitos de UTI
(adulto, pediátrico e obstétrico), em todo estado, é de
23%, além de 10% de leitos
de enfermaria para adultos
ocupados.
A Região Metropolitana
de João Pessoa aparece, entre as macrorregiões, com
as maiores taxas de ocupação de 39% em UTI e 13%
em enfermarias. O Sertão
vem em seguida com 28%
dos leitos de UTI ocupados
e 10% nas enfermarias. A
região sediada por Campina
Grande segue com os números menos expressivos, com
ocupação de 11% e 8% em
UTI e enfermarias, respectivamente. Todos os dados
são referentes aos leitos
para adultos.

Com o acréscimo de casos após o período festivo de
fim de ano e o verão, principalmente na região litorânea,
a procura por testagem para
o diagnóstico da Covid-19
cresceu em todo o estado. Em
decorrência da alta procura, o
Ministério da Saúde informou,
no último sábado, que enviará
novos testes para estados e
municípios.

Cerca de 28,2 milhões de
testes do tipo rápido de antígeno de Covid-19 deverão
chegar aos estados ainda em
janeiro. De acordo com o cronograma da pasta, 13 milhões
de unidades serão distribuídas
nas próximas duas semanas.
De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a situação epidemiológica em cada localidade será

levada em consideração. “É
importante que estados e
municípios se engajem nessa estratégia de testagem,
adquirindo mais testes, aplicando-os corretamente e enviando tempestivamente os
resultados ao Ministério da
Saúde”, afirmou através de
redes sociais. A Paraíba realizou 1.258.888 testes para
diagnóstico da doença.

anaflavia@epc.pb.gov.br

Foto: Ortilo Antonio

Lacen-PB realizou a análise de 559 amostras laboratorias suspeitas de infecção pelo H3N2, descartando 442 delas

Testagem registra 14,1% de
exames positivos para Covid
A Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) já aplicou
1.485 testes de Covid-19 durante a campanha Diagnostica João Pessoa, realizada no
último sábado (8). Do total
de testes realizados, 210 tiveram resultado positivo para
o vírus, o que corresponde
a um índice de 14,1% positivados neste dia. A Prefeitura
também mantém disponível
gratuitamente a testagem
para a Covid-19 em dois
pontos fixos. Um instalado
na Federação das Indústrias
da Paraíba (Fiep) e outro no
Laboratório Central de João
Pessoa (Lacen-JP), com atendimento ao público de segunda a sexta-feira. O horário de
funcionamento da Fiep é das
8h às 12h. Já no laboratório,
das 8h às 16h.
O mutirão de testagem
prosseguiu ontem no Parque
Solón de Lucena e no Busto
de Tamandaré, em Tambaú.
No sábado (8), quatro locais

estratégicos estavam disponíveis para a testagem. No
Busto de Tamandaré, foram
realizados 530 testes, sendo que 78 tiveram resultado positivo. No Mangabeira
Shopping, dos 363 testes
aplicados, 51 foram positivados. Já na UPA Oceania, foram 300 testes realizados e
65 positivos. Por fim, na UPA

Testagem da população
para a Covid-19
prossegue hoje na
Fiep e no Lacen-PB
Valentina, foram aplicados
292 testes, com 16 resultados
positivos.
A designer Poliane Dantas foi uma das pessoas que
passou pela ação no Parque
Solón de Lucena na manhã

desta segunda-feira (10) para
fazer o teste. “Apesar de não
estar com sintomas, vim porque alguns colegas de trabalho estão com Covid. Agora
estou mais aliviada, porque
meu teste deu negativo. Mas
sei que preciso continuar
tomando todos os cuidados
necessários”, ressaltou.

Orientações
O recomendado é que
procurem a testagem pessoas que estejam com sintomas gripais para que seja
recomendado o tratamento
mais adequado. Para realizar o teste, basta apresentar
identidade e CPF, para que
seja realizado o registro no
sistema.
Durante a ação estão
sendo utilizados os testes
Rt- PCR Antígeno e, para os
casos positivos, estão sendo
utilizados também os testes
Rt PCR para fazer o sequenciamento viral.
Foto: Secom-JP

Estados vão receber mais testes

Campanha de testagem gratuita da população em João Pessoa foi iniciada no último sábado pela PMJP
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‘Janeiro Branco’ alerta sobre
cuidados com a saúde mental
Campanha adotada pelo Hospital Metropolitano trabalha a conscientização dos familiares de pacientes durante as visitas
Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Na paleta de cores do cuidado com a saúde em seus vários aspectos, este mês abraça
a Campanha do “Janeiro Branco”, que visa a conscientização e o alerta acerca da saúde
mental. Criada em 2014 por
psicólogos de Minas Gerais,
o Janeiro Branco surgiu a
partir da simbologia do mês
de janeiro ser um período de
atenção e desenvolvimento de
planos e metas, sendo considerado uma espécie de tela
em branco a ser pintada. Na
Paraíba, o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires
realiza algumas ações voltadas ao tema.
A campanha do “Janeiro
Branco” busca, de maneira
mais abrangente, chamar
atenção sobre as necessidades e cuidados com a
saúde mental e emocional,
diferentemente do Setembro
Amarelo, que se concentra
na prevenção ao suicídio. “O
bem-estar emocional é um
dos componentes para um
estado de equilíbrio e felicidade. Isso pode ser estimulado e aprimorado, mesmo
diante de mudanças e desafios. Então, fazer circular o
discurso sobre saúde mental
é a via principal de se chegar a um processo preventivo de adoecimento mental”,
ressaltou Vaneide Delmiro,
coordenadora do Setor de
Psicologia do Hospital Metropolitano.
Dentre as iniciativas que
tiveram início nessa última
semana, a campanha adotada
pelo Hospital Metropolitano
propõe a sensibilização da

temática com o uso do material de divulgação do “Janeiro
Branco”, bem como a abordagem junto aos familiares de
pacientes durante a visitação e o “Psi Stop”, localizado
em pontos de assistência e
administração do hospital,
com distribuição de panfletos, marcadores de livros e
laços da campanha; no local
também fica disponível assistência psicológica para os
interessados.
Para a coordenadora,
o processo de adoecimento
pode provocar uma desorganização na vida tanto do
paciente quanto daqueles
que estão à sua volta e isso
pode afetar a saúde mental de
diversas maneiras. “A importância do psicólogo (no ambiente hospitalar) reside em
acolher e prestar assistência
ao paciente, com foco nos aspectos psíquicos em torno de
seu adoecimento, permitindo
uma elaboração simbólica do
que está vivendo”, justificou. E
mais, o olhar do psicólogo não
deve ficar apenas no paciente
acometido e sim se estender
à família e também à equipe
de trabalho, “formando um
tripé de atuação: pacientefamília-equipe”, completou a
psicóloga.
Nesse contexto de internação, as pessoas da família
do paciente podem e devem
observar o comportamento
dele a fim de identificar mudanças que possam indicar
prejuízos na saúde mental.
“Estes sinais podem ser bastante expressivos, mas também discretos. Portanto, é
importante estarmos atentos
aos que estão à nossa volta.
Irritabilidade, isolamento fa-

Foto: Arquivo pessoal

Estes sinais
podem ser bastante
expressivos, mas
também discretos.
Portanto, é importante
estarmos atentos
aos que estão à
nossa volta
miliar e/ou social, má higiene
do sono, ansiedade, tristeza
que perdura por semanas,
mudanças bruscas de humor, queda de desempenho
na escola ou no trabalho,
abandono dos interesses, entre outros, são apenas alguns
sinais que podem indicar que
algo não vai bem”, pontuou a
profissional.
Os cuidados e a atenção com a saúde mental não
se restringem ao ambiente
hospitalar. Diversos fatores
podem afetar de maneira
desfavorável o emocional,
além de fatores genéticos,
físicos, sociais, econômicos e
culturais. “Não se enquadrar
em padrões sociais também
é fonte de conflitos internos
e traz prejuízos psíquicos.
Perdas afetivas, desemprego,
exclusão social, violência em
suas mais diferentes manifestações e toda uma sorte
de eventos podem, sim, dar
origem ao sofrimento psíquico”, lembrou Vaneide.
Por essa razão, um dos
principais profissionais indicados ao tratamento da saúde mental é o psicólogo. Esse
especialista estuda técnicas
científicas a fim de auxiliar

Psicóloga Vaneide Delmiro ressalta que é preciso sensibilizar a população sobre a temática das doenças que afetam a mente
no desenvolvimento e aperfeiçoa seu método de trabalho em cima dessa teoria de
estudo. “A depender do local
de trabalho e da demanda
apresentada, o psicólogo poderá utilizar vários recursos
do seu arsenal terapêutico,
buscando, fundamentalmente, compreender as causas
do sofrimento, conflito ou
problema e contribuir para o
enfrentamento e superação,
respeitando a subjetividade
e os limites de cada sujeito”,

Projeto ‘Fim dos Lixões’ nos municípios
da PB é destaque em evento nacional
José Alves

zavieira2@gmail.com

O número de municípios
paraibanos que fazem a destinação correta dos resíduos
sólidos aumentou de 28, em
2018, para 172 em 2021, um
crescimento de 64%. Esse
aumento que é resultado do
projeto “Fim dos Lixões”, foi
destacado pela Associação
Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente
(Abema). A informação é do
engenheiro ambiental da
Superintendência de Administração do Meio Ambiente
(Sudema), Itaberaba Cavalcante Junior.
Ele explicou que a Paraíba foi destaque pela Abema
exatamente por causa do salto do número de municípios
que encerraram os lixões,
promovendo a destinação
correta dos Resíduos Sólidos
Urbanos (RSU) municipais,
visando os cuidados com o
meio ambiente e a saúde da
população. “Tudo isso aconteceu através de uma parceria entre o Governo do Estado, Ministério Público da
Paraíba, Ministério Público
Federal Sudema, Ibama e Federação das Associações dos

Municípios da Paraíba (Famup)”, disse.
Itaberaba Júnior disse
ainda, que a Paraíba poderia
ter avançado ainda mais no
número de municípios com
esse projeto, mas a pandemia
do coronavírus atrapalhou o
processo. “Alguns municípios
já se encontram em processo
de validação para a mudarem
a destinação dos resíduos
sólidos urbanos produzidos
por sua população a um local
ambientalmente adequado. O
que significa dizer que nesses municípios há ao menos
a triagem dos resíduos recicláveis ou a disposição para a
compactação e aterramento,
além de uma licença ambiental válida”, enfatizou.
Todos os municípios participantes deverão implantar
a coleta seletiva e formar uma
associação para acolher os
catadores, que têm nesses locais sua fonte de renda, além
de ser uma porta para atrair
novos negócios de caráter
sustentável nessas cidades.
O atual cenário dos municípios paraibanos com a
destinação correta dos resíduos sólidos começou a se
transformar a partir de iniciativas conjuntas do Governo

do Estado e seus parceiros. A
ideia era fazer um trabalho de
acompanhamento e incentivo às cidades, resultando em
um avanço considerável no
número de regularizações no
estado, em atenção à Lei que
instituiu a Política Nacional
de Resíduos Sólidos.
Assim, o Governo do
Estado lançou, em junho de
2021, o Programa Paraíba
Mais Sustentável. Pioneira no
Brasil, a iniciativa beneficiará
cerca de 450 mil pessoas em
72 municípios do estado. Ao
todo, essas cidades receberão
R$ 5,1 milhões em investimentos voltados à instalação
de espaços para a triagem de
resíduos.
A verba será destinada
a construção de galpões, que
terão 600 metros quadrados,
800 metros quadrados ou mil
metros quadrados. “O objetivo é construir áreas de compostagem, células de rejeitos
e áreas de convivência para
os catadores, fortalecendo a
saúde pública, meio ambiente, educação e geração de
emprego e renda. Já aos parceiros caberá a aquisição dos
equipamentos dos galpões de
triagem, tendo ainda a opção
da instalação de um pátio de

triagem”, destacou Itaberaba.
Atualmente, 51 municípios paraibanos ainda jogam
seu lixo em ambientes a céu
aberto. Mas de acordo com
dados da Sudema, 13 municípios estão com processo
de licenciamento em andamento na autarquia. O trabalho da Sudema tem sido dar
apoio técnico aos municípios,
buscando dar celeridade à
análise dos pedidos de licença ambiental para que esses
municípios se regularizem o
quanto antes.
A expectativa é que, até
março deste ano, 95% da população do estado já tenha
sido beneficiada.
No Brasil, existem cerca
de 330 municípios integrantes de regiões metropolitanas
que não conseguiram cumprir o prazo previsto pelo
Novo Marco Legal do Saneamento Básico para destinação
correta dos resíduos sólidos,
encerrado no último dia 2
de agosto. A informação é da
Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes (Abetre),
que se baseou no levantamento do Atlas da Destinação
Final de Resíduos, elaborado
pela associação.

Dicas para manter uma mente saudável
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Praticar atividades físicas regularmente;
Boa alimentação;
Realizar pequenas pausas durante o dia;
Se manter próximo das pessoas que lhe fazem bem;
Descobrir atividades que trazem relaxamento;
Utilizar de forma moderada as redes sociais;
Valorizar suas conquistas e decisões;
Ouvir as músicas que gosta – e até mesmo dançá-las;
Reconectar-se à natureza;
Respeitar os limites;
Buscar ajuda especializada, se necessário.

Bugueiros e barcos

Fiscalização durante o
verão é intensificada
A Secretaria de Turismo de João Pessoa (Setur)
montou uma força-tarefa com outras pastas da
administração municipal
e está com equipes monitorando os passeios de
buggys e de embarcações
na capital durante todo o
mês de janeiro. Segundo
o titular da Setur, Daniel
Rodrigues, a ação integrada faz parte das medidas
de prevenção de acidentes no verão, quando se
observa um fluxo maior
de pessoas utilizando estes serviços.
De acordo com ele,
integram essa força-tarefa junto com a Setur
as secretarias do Meio
Ambiente (Semam), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e outras,
além do Departamento
Estadual de Trânsito (Detran). “Juntos, estamos
cuidando da capacidade
de cargas dos catamarãs
que circulam pelas piscinas naturais de Picãozinho e Seixas, bem como
da regularidade dos guias
turísticos e bugueiros,

garantindo mais qualidade para os turistas e os
próprios pessoenses que
usam estes equipamentos”, justificou.
Daniel Rodrigues disse que o acidente envolvendo uma embarcação na
Praia do Seixas, na última
semana de dezembro de
2021, não teve um saldo
grave porque não causou
mortes, apenas ferimentos
leves, mas que serviu de
alerta para uma ação mais
efetiva junto às empresas
que exploram passeios
náuticos na capital.

Apoio aos turistas
Sobre o atendimento
aos turistas, o secretário
informou que houve ampliação de postos espalhados pela cidade, que agora
chegam a cinco: “Além da
Central de Atendimento ao
Turista (CAT), em Tambaú,
temos mais três pontos fixos (Bosque dos Sonhos,
Mercado de Artesanato e
Igreja São Francisco) e um
móvel (Van Volante), com
equipes preparadas interagindo diretamente com
o público”, detalhou.

Paraíba
Edição: Satva Costa

Editoração: Bhrunno Maradona
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Suspeito de matar motoboy
no trânsito continua foragido
Caso aconteceu em setembro passado, no Retão de Manaíra. O motorista fugiu sem prestar socorro à vítima, que morreu no local
Ítalo Arruda

Especial para A União

Após quatro meses da
morte do motoboy Kelton Marques, 33 anos, vítima de um
acidente de trânsito, em setembro do ano passado, o suspeito
Ruan Ferreira de Oliveira, mais
conhecido como Ruan Macário,
segue foragido da Justiça.
O caso aconteceu na madrugada do dia 11 de setembro de 2021, no cruzamento
da Avenida Flávio Ribeiro Coutinho (Retão de Manaíra) com a
rua Míriam Barreto Rabelo, em
João Pessoa. Na ocasião, Kelton Marques, que trabalhava
como entregador por aplicativo, vinha em velocidade normal
quando foi atingido pelo veículo de Macário, que, além de ter
ultrapassado o sinal vermelho,
dirigia a mais de 160 quilômetros por hora. O suspeito fugiu
sem prestar socorro à vítima,
que morreu no local.
Segundo a Polícia Civil, já
foi instaurado inquérito, testemunhas já foram ouvidas e

Enem 2021

Fotos: Instagram

um mandado de prisão contra Macário já foi expedido.
Entretanto, o suspeito ainda
não foi localizado e é considerado fugitivo. Ainda de acordo
com informações da polícia,
as investigações seguem acontecendo, e a imprensa e a sociedade serão devidamente
informadas sobre quaisquer
novidades que venham a surgir no decorrer do processo.
Desde que o crime aconteceu, familiares e amigos
de Kelton Marques, além de
motociclistas e trabalhadores de entrega por aplicativo
(delivery), realizaram vários
protestos no local do acidente
com o objetivo de cobrar justiça para este caso.
Para hoje, no entanto, data
em que se completam exatos
quatro meses da morte do motoboy, não há protesto confirmado. Segundo representantes do movimento “Motoca de
Jampa”, uma nova manifestação
está sendo planejada entre os
motociclistas, mas ainda não
há data definida.

Kelton Marques (E) estava trabalhando quando foi atingido pelo veículo que Ruan Macário (D) dirigia a mais de 160 km por hora e ultrapassou o sinal vermelho
Foto: Secom-PB

Idosos: Centro de Referência
abre inscrições para atividades

As provas foram realizadas em unidades da
Fundação Desenvolvimento da Criança e do
Adolescente ‘Alice de Almeida’ (Fundac)

Dezesseis jovens e
adolescentes, privados de
liberdade, participaram do
primeiro dia de provas da
segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, ontem.
As provas foram realizadas
em unidades socioeducativas da Fundação Desenvolvimento da Criança e
do Adolescente ‘Alice de Almeida’ (Fundac). Somente
o Centro Educacional do
Adolescente (Internação
Provisória) - CEA/Sousa
não teve candidato.
Se submeteram ao
Enem, seis socioeducandos
no Centro Educacional do
Jovem (CEJ), três no Centro
Socioeducativo Edson Mota
(CSE), três no Complexo
Lar do Garoto e Internação
Provisória, em Lagoa Seca,
dois na Semiliberdade, um
no CEA/JP e uma no Centro
de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha (unidade feminina). Neste primeiro dia, foram aplicadas as
provas de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos

e Redação. No dia 16 de
janeiro, próximo domingo,
os candidatos irão realizar
as provas de Matemática e
Ciências da Natureza.
A presidente da Fundac, Waleska Ramalho,
agradeceu a todos os servidores envolvidos nesta
logística que contribuíram
para que a realização do
certame transcorresse sem
atropelos. “Parabéns a todos os diretores, diretoras,
Ditec, coordenações técnicas, equipe técnica, agentes
socioeducativos, motorista,
professores, colaboradores e equipe da Cesgranrio pela brilhante atuação
no primeiro dia do Enem.
Mais uma etapa vencida.”,
destacou.
O coordenador de
Educação da Fundac, Rafael
Honorato, avalia o Enem
como uma experiência exitosa, apesar do número reduzido de socioeducandos
que estão no Ensino Médio. “Temos nos esforçado
para manter e qualificar
essa ação. Para isso, temos

fortalecido cada dia mais as
pactuações com as escolas
socioeducativas para a preparação desses adolescentes e jovens”, pontuou.
Rafael Honorato informou que tem notado
também uma adesão, já
que adolescentes e jovens
egressos têm retornado às
unidades para fazer a prova
após a progressão da medida. “A sensação é que o
Enem tem conseguido se
enraizar na cultura das unidades”, declarou.
Os socioeducandos fizeram as provas seguindo o
mesmo horário determinado previamente pelo Ministério da Educação. O início
das provas estava marcado para 13h30, encerrado às 19h neste primeiro
domingo. No segundo dia,
que acontecerá próximo
domingo, a duração da prova será de cinco horas – das
13h30 às 18h30 (horário
de Brasília). Os gabaritos
devem ser divulgados no
dia 19 de janeiro e o resultado no dia 11 de fevereiro.

Foto: Secom-JP

Socioeducandos fazem as
provas da segunda etapa

Dezenas de idosos em
busca de atividades que
proporcionem saúde, diversão e bem-estar compareceram, ontem, ao Centro
de Referência Municipal da
Pessoa Idosa, no bairro do
Altiplano, para fazer sua
inscrição nas atividades
oferecidas pela instituição.
O espaço é mantido pela
Prefeitura de João Pessoa,
por meio da Secretaria de
Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc). As inscrições vão até o dia 4 e as atividades iniciam no dia 7 de
fevereiro.
Os interessados precisam ter mais de 60 anos e
devem se dirigir à instituição, das 8h às 17h, levando cópias dos documentos
pessoais e do comprovante
de residência, além do atestado cardiológico e cartão
de vacinação com as três
doses contra a Covid-19.
As atividades oferecidas são voltadas para estimular o bem-estar da saúde
física, mental e as relações
pessoais, como esporte e lazer. Os idosos podem optar
pelas oficinas de artesanato
(vagonite, crochê e fuxico),
da memória, ginástica gerontológica, aeróbica dançante, coral, hidroginástica
e alongamento/aeróbica.

O Centro conta, ainda, com
acompanhamento nutricional, assistente social e psicológico, incluindo o Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
A secretária executiva de Direitos Humanos e
Cidadania de João Pessoa,
Raissa Lacerda, falou sobre o trabalho direcionado
aos idosos. “Nós resgatamos este espaço na gestão
do prefeito Cícero Lucena.
Nosso trabalho é contribuir
para autonomia e qualidade de vida dos idosos, através do incentivo às práticas
de atividades, que também
melhoram a autoestima e a
saúde mental”, destacou.
A servidora pública,
Analete Pontes, de 66 anos,
moradora do bairro Cabo
Branco, veio renovar sua
matrícula nas sessões de
terapia, ginástica e oficina
da memória, além de voltar
aos ensaios para uma apresentação de dança ‘carimbó’. “E em outras atividades que tiver vaga”, brinca.
“Trabalho maravilhoso da
equipe. Estão sempre de
alto astral, nos animando a
participar das atividades e
a levar o bom humor para a
nossa vida”, declarou.
Morador do bairro Altiplano, Otávio de Oliveira, 71

anos, disse que não está tão
disposto fisicamente quanto Analete, mas garante que
compensa no gosto pela
conversa. Ele veio ao Centro
de Referência Municipal da
Pessoa Idosa buscar atividades para auxiliar na recuperação de uma cirurgia.
“Vim atendendo a recomendação e insistência de um
amigo que me disse que as
atividades por aqui nos estimulam a desenvolver novas habilidades, se exercitar
e se divertir. Como gosto
muito de conversar acho
que vai ser bom”, comenta o
aposentado.
A aposentada Geni de
Sousa, de 69 anos, residente no bairro Cabo Branco,
soube das atividades no
espaço conversando com
uma vizinha que frequenta
a instituição. “Tenho interesse de fazer a oficina de
memória, ginástica gerontológica e também fazer
novas amizades”, afirmou.
Informações
Dúvidas sobre cursos,
oficinas, inscrições e horários pelo telefone: 32148188. O Centro de Referência Municipal da Pessoa
Idosa está localizado na
rua Ana Guedes Vasconcelos, s/n, bairro Altiplano.

Os interessados
devem ter mais de 60
anos. As atividades
estão voltadas para
estimular o bem-estar
e as relações
pessoais, como
esporte e lazer
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Na cirurgia, que durou cerca
de 3 horas, foram retirados
fígado, rins e córneas. Todos
os órgãos foram destinados a
receptores paraibanos

Estado tem primeira doação
de múltiplos órgãos em 2022
O gesto foi da família de um adolescente de 12 anos, diagnosticado com morte encefálica, no Hospital Arlinda Marques
A Central Estadual de
Transplantes registrou, na
noite do último sábado, a primeira doação de múltiplos
órgãos de 2022 na Paraíba.
A iniciativa do gesto foi da família de um adolescente de
apenas 12 anos, que estava
internado no Hospital Arlinda Marques, em João Pessoa,
e teve diagnóstico de morte
encefálica confirmado após
complicações ocasionadas
por encefalopatia hipóxico isquêmica, que é uma síndrome
clínica neonatal decorrente de

um episódio grave e prolongado de isquemia ou hipóxia
que ocorre antes ou durante
o momento do parto.
Após uma cirurgia de cerca de 3 horas, foram retirados
fígado, rins e córneas. Todos
os órgãos foram destinados
para receptores paraibanos.
O fígado foi implantado em
uma mulher de 51 anos, o rim
direito foi encaminhado para
uma adolescente de 14 anos
e o rim esquerdo, transplantado em uma adolescente de
16 anos. As córneas foram

Opera Paraíba

levadas para análise no banco
de olhos.
Para a chefe do Núcleo de
Ações Estratégicas da Central,
Rafaela Carvalho, a iniciativa
tem um importante significado
para os receptores e familiares.
“Para nós é muito gratificante
poder transformar a vida de
alguém, devolver a esperança de sonhar, voltar a ter uma
rotina normal e conseguir desenvolver atividades que antes
estavam impossibilitadas por
conta das condições clínicas
instáveis. E essa transforma-

ção vai além de beneficiar só
o receptor, muda também a
vida das famílias e amigos,”
ressaltou.

Doação de órgãos
A doação de órgãos tecidos é um ato nobre que pode
salvar vidas. Muitas vezes, o
transplante pode ser a única
esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço
para as pessoas que esperam
em uma fila. Conscientizar
a população sobre o gesto é
fundamental.

Foto: Secom-PB

Hospital das Clínicas retoma cirurgias
eletivas e anuncia vagas disponíveis
O Hospital de Clínicas
de Campina Grande retomou, ontem, a realização
de cirurgias eletivas por
meio do programa Opera
Paraíba. A retomada vai ser
marcada por um mutirão
de 200 cirurgias ginecológicas de histerectomia. O
procedimento é a retirada

do útero, comumente motivado pelo desenvolvimento
de miomas ou outros problemas.
Em 2021, mais de
2.500 paraibanos foram
contemplados no hospital
e deixaram a fila de espera por uma cirurgia no
estado. O programa foi re-

No ano passado, mais de 2.500 paraibanos foram contemplados no HC

tomado em agosto, após a
diminuição das internações
causadas pela Covid-19.
Nos últimos quatro meses,
foram realizadas mais de
11 mil cirurgias contemplando todas as regiões da
Paraíba. E desde o início do
programa, em 2019, mais
de 14 mil pessoas foram
beneficiadas.
Para participar do programa no Hospital de Clínicas, o usuário pode se cadastrar entrando em contato
com a Central de Agendamentos do HC pelo telefone
(83) 3322-3677, WhatsApp
(83) 9.9103-0245 ou site
www.operapb.saude.pb.
gov.br. Já para a população
de outras cidades, é necessário o encaminhamento
através das Secretarias de
Saúde de cada município.
As especialidades oferecidas são de cirurgia geral,
ginecológica, urológica, of-

talmológica e da otorrinolaringologia. Além do público
adulto, o programa também
atende na unidade crianças
e adolescentes e realiza pequenos procedimentos.
A previsão para 2022
é aumentar as especialidades ofertadas. Com vagas
de cirurgias disponíveis, o
diretor do HC, Jhony Bezerra, convoca a população da
cidade que necessita da realização de algum procedimento para fazer o cadastro:
“Nós estamos retomando
o programa Opera Paraíba
com um mutirão de cirurgias voltadas para a saúde
da mulher. Serão 200 intervenções, só nesta semana,
e temos vagas disponíveis.
Então, quem está aguardando por uma cirurgia aqui em
Campina Grande pode entrar em contato com nossa
Central de Agendamentos
para se inscrever”.

Para ser doador não é necessário deixar a informação
por escrito, mas é fundamental
comunicar à família o desejo
da doação. Após o diagnóstico
de morte encefálica, a família é
consultada e orientada sobre o
processo de doação de órgãos.

Lista de espera
Atualmente, 516 pacientes aguardam um transplante
na Paraíba, sendo 311 esperando uma córnea, cinco por
um coração, 15 por fígado e
185 por rim.

Para nós, é muito
gratificante poder
transformar a vida de
alguém, devolver a
esperança de sonhar,
voltar a ter uma rotina
normal e conseguir
desenvolver atividades
que, antes, estavam
impossibilitadas

Parcerias: hospitais
otimizam atendimento
O Complexo Hospitalar
de Mangabeira Governador
Tarcísio de Miranda Burity
(Ortotrauma) recebeu, ontem, a visita do diretor-geral
do Hospital de Emergência
e Trauma, Laércio Bragante,
para estabelecer parcerias
entre as duas unidades. Na
ocasião, foi discutida a reestruturação do fluxo e dimensionamento das demandas
entre os dois hospitais, otimizando e melhorando o
atendimento de urgência e
emergência prestado à população de João Pessoa e
Região Metropolitana.
Para o secretário executivo da Saúde de João
Pessoa, Luis Ferreira, essa
parceria é uma oportunidade de melhoria na atenção à
saúde. “É uma oportunidade que não víamos há muito tempo, com os dois grandes centros recebedores de
trauma, que é o Ortotrauma
de Mangabeira e o Hospital
de Emergência e Trauma
do Estado, convergindo de

uma forma homogênea,
sem entraves, sem burocracia e sem concorrência, pois
são duas unidades hospitalares que têm o mesmo
objetivo, que é prestar um
atendimento de qualidade
à população”, revelou.
O diretor-geral do
Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena,
Laércio Bragante, revelou
o compromisso de uma
integração da assistência
prestada entre as duas unidades. “Temos um compromisso de integração, para
que dessa forma possamos
prestar uma assistência de
melhor qualidade à nossa
população, pois, na medida em que identificamos as
nossas dificuldades, nós podemos afinar as condutas e
dinamizar o trabalho e rotinas das duas instituições
hospitalares, tornando-se
uma integração de grande
proveito com todos os objetivos de assistência à nossa
população”, destacou.

Edição: Audaci Junior

Editoração: Luciano Honorato

Foto: Divulgação

Cultura

Trabalho hercúleo
Artista visual paraibano Fred Svendsen fala sobre o seu
mais ambicioso projeto: ‘Os 12 Trabalhos de Hércules’, obra
iniciada em 2020 e que será concluída neste ano. Página 12
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Foto: Roberto Guedes

Registro de Roberto Guedes foi realizado
no Dia Internacional dos Povos Indígenas,
no município de Baía da Traição (PB)

Fotógrafos de A União recebem
o prêmio Hermano José
Composições que abrangem tradições indígenas e matrizes africanas se destacaram na valorização da diversidade artística
Joel Cavalcanti
cavalcanti.joel@gmail.com

O olhar criativo e apurado dos profissionais
que trabalham no jornal
A União foi reconhecido
pelo Edital Prêmio Hermano José, da segunda fase
da Lei Aldir Blanc (LAB)
na Paraíba. O concurso de
caráter estadual consagrou
registros de dois fotógrafos que trabalham para o
impresso em resultado divulgado no último mês de
dezembro.
As composições fotográficas que abrangem as
tradições indígenas e de
matrizes africanas se des-

Tinha aquela coisa
de registrar como os
primeiros na terra, os
donos da terra. E
também tem essa
questão de curar a
terra, com a presença
dos curandeiros com os
maracás nas mãos

tacaram no prêmio que
tem por objetivo valorizar
a diversidade artística e
passam agora a fazerem
parte do Acervo da Cultura
Paraibana – Memorial da
Pandemia.
Roberto Guedes, repórter fotográfico há três
anos no jornal A União, e
Roan Nascimento, estagiário de Conteúdo Digital,
receberam, cada um deles,
o valor de R$ 5 mil e foram
selecionados entre mais
de 2.700 inscrições entre
obras físicas de artesanato,
habilidades manuais, artes
visuais, fotografia e literatura (livros e cordéis). Ao
todo, foram classificados
100 fotógrafos e fotógrafas
divididos em 11 regionais
de Cultura do Estado.
Uma fotografia realizada no Dia Internacional dos
Povos Indígenas, no município de Baía da Traição
(PB), enquanto um grupo
da etnia potiguara caminha
em direção ao local onde se
realizaria os jogos indígenas, garantiu o quinto lugar
na primeira região da Paraíba, a mais concorrida do
estado. Foi nesse momento,
diante do céu nublado e

da terra amarelada, que
Roberto Guedes imaginou a
composição agora premiada. “Tinha aquela coisa de
registrar como os primeiros na terra, os donos da
terra. E também tem essa
questão de curar a terra,
com a presença dos curandeiros com os maracás nas
mãos”, explica o fotógrafo
que deu o nome de Curando
a terra à imagem. Esse é um
trabalho que o profissional
tem por hábito acompanhar há cerca de 10 anos e
sobre o qual ele pretende
ainda editar um livro com
esse tema.
“O reconhecimento do
trabalho é muito importante, além do lado financeiro,
principalmente quando se
está no meio de uma crise
que levou a uma paralisação de trabalhos paralelos
que mantenho”, destaca
Guedes, que usou parte do
valor para investir em uma
atualização dos seus equipamentos de trabalho.
Guedes trabalha profissionalmente com fotografia há cerca de 25 anos,
e já teve suas fotos que
faz da cobertura de eventos esportivos, culturais

e políticos como tema de
exposição individual em
João Pessoa.
Para ter sua fotografia
definida entre as melhores do prêmio, a proposta
dos fotógrafos foi avaliada
por dois membros de uma
comissão de análise que
classificou Curando a terra
devido a sua originalidade
e criatividade, qualidade
técnica e estética, conceito
e adequação ao contexto
contemporâneo e valorização da diversidade identitária e inclusiva.
A ação emergencial
destinada ao setor cultural
valorizou ainda duas imagens que compõem a série
Festa no mar, de Roan Nascimento, que faz um recorte documental das celebrações a Iemanjá, ocorridas
anualmente no litoral de
João Pessoa. Esse é apenas
um aspecto do projeto que
busca retratar as festas religiosas da cidade, a exemplo da procissão da Penha
e a Festa das Neves. “Eu tinha a intenção de criar um
registro longo dessa festa,
mas a pandemia acabou
atrapalhando. Quando eu
morava no bairro de Cruz

das Armas eu sempre via
o cortejo saindo de lá, mas
eu nunca havia ido à festa
para ver como era. A minha
ideia era aprofundar os aspectos visuais, que eu trabalho muito com as cores
e também com fotos borradas, dando essa intenção
de movimento”, define o
jovem fotógrafo graduado
em Relações Públicas na
Universidade Federal da
Paraíba (UFPB), com atuação como arte-educador e
designer.
A série de Roan Nascimento procura enquadrar
um aspecto mais abstrato
do momento final do cortejo no qual os devotos se

enchem de fé para lançar
as suas oferendas. “Meu
foco está na relação das
pessoas com o mar e fazer
um registro da devoção
das pessoas, que é algo que
não é palpável, que não dá
pra ver”, descreve ele, que
também precisou suspender parte de sua atividade
profissional no período de
maior restrição das atividades sociais e econômicas. “A fotografia foi um
mercado muito atingido
pelos efeitos da pandemia.
Nós tivemos que ficar em
casa por ser um trabalho
que não dá simplesmente
para fazer de forma virtual”, justifica Roan.

Quem foi Hermano José?
Hermano José iniciou aos 14 anos os estudos de desenho
pintura no Curso Primário de Tércia Benevides e no Lyceu
Paraibano, em João Pessoa, com Olívio Pinto e Eduard
Stuckert. José Lyra o orientou nas técnicas de pintura.
Juntos participaram da criação do Centro de Artes Plásticas da Paraíba (CAP). Mudou-se para o Rio de Janeiro,
onde frequentou os cursos de pintura do MAM com Ivan
Serpa, e de gravura no Liceu de Artes e Ofício. Expôs em
várias edições do Salão de Arte Moderna, incluindo a 5a
Bienal Internacional de São Paulo, em 1961. Voltou para
a Paraíba em 1976, quando criou e assumiu o Museu
de Arte do Estado. Foi coordenador de artes plásticas do
Espaço Cultural José Lins do Rego. Deu aulas de gravura
na UFPB. Hermano morreu em 2015, aos 92 anos.

Fotos: Roan Nascimento

Arte-educador e designer Roan Nascimento, estagiário de Conteúdo Digital de ‘A União’, produziu a série ‘Festa no mar’, que faz um recorte documental das celebrações a Iemanjá, ocorridas anualmente no litoral de João Pessoa
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andrecananea2@gmail.com

Órfão de Poitier e Bogdanovich
Fotos: Divulgação

O ano começou com
anos 1960, cujos integranduas baixas lamentáveis
tes incluíam Francis Ford
no cinema: o ator Sidney
Coppola, Martin Scorsese e
Poitier e o diretor Peter
Steven Spielberg. Era tido
Bogdanovich, o primeiro,
como um garoto-prodígio
aos 94 anos, de causas não
do cinema. Antes mesmo
reveladas, e o segundo,
de dirigir sua primeira
aos 82, de causas naturais.
produção, já tinha no
Cada um, a seu modo, marcurrículo monografias
cou a história da Sétima
consideradas brilhantes
Arte.
sobre grandes diretores,
Poitier foi o primeiro
como Alfred Hitchcock,
homem negro a ganhar um
Howard Hawks e Orson
Oscar na história do cineWelles, cujo Cidadão Kane
ma, em 1964. Entretanto,
despertou nele a vontade
24 anos antes, a atriz Hatde ser cineasta. Portanto,
tie McDaniel fez seu nome
antes de ser um realizador,
ao ser consagrada com a
era um grande estudioso
estatueta de coadjuvante
da Sétima Arte.
por ...E O Vento Levou, que
O trunfo de Bogdana cerimônia daquele ano,
novich era estar lá, nos
1940, não pode compareCinema perdeu recentemente o ator Sidney Poitier (E) e o diretor Peter Bogdanovich (D) bastidores, acompanhando
cer, pois a entrada a negros
o trabalho desses e de outros grandes diretores. “Vi Hawks filmar El Dorado, Hitchcock
era vetada na América segregada.
Mas o Oscar de Sidney Poitier, pelo seu desempenho no
fazer Os Pássaros”, disse em 1993 ao escritor Peter Biskind, em
drama Uma Voz nas Sombras (1963), era de protagonista,
depoimento que seria publicado no livro Como A Geração Sexoassim como ele seria um dos maiores protagonistas da teloDrogas-e-Rock’N’Roll Salvou Hollywood. “Não existiam escolas
na naqueles anos de luta de 1960, cuja primeira metade foi
de cinema naquela época; aprendi a dirigir vendo esses caras.
sacudida por Martin Luther King com seu famoso discurso “Eu
Vi uma pré-estreia de O Homem que Matou o Facínora e sabia
Tenho um Sonho”, em 1963.
que estava vendo o último grande filme da Era de Ouro de
Ativista, Poitier tinha uma visão exata do seu papel no ciHollywood. Quando aquele trem vai embora eu pensei, é isso
nema e, por isso, recusava personagens que evocassem o negro mesmo, é o fim de Ford. E o fim de Ford era, na verdade, o fim
estereotipado. O Oscar foi importante para a igualdade racial?
daquela época”, acrescentou o Bogdanovich, que chegou a fazer
Foi (muito embora, hoje, ainda esteja longe da equidade), mas
um baita documentário sobre o lendário diretor de faroestes,
devemos lembrar três filmes que ele estrelou naquela década,
Directed by John Ford.
uma trinca de produções importantes que chegou aos cinemas
Seu know-how foi aplicado em filmes como A Última
num mesmo ano, 1967, e que é tida por estudiosos como arSessão de Cinema, Essa Pequena é uma Parada e Lua de Papel,
mas fundamentais para a luta contra o racismo: Adivinhe Quem lançados em sequência, entre 1971 e 1973, e que acabaram se
Vem Para Jantar, No Calor da Noite e Ao Mestre, Com Carinho.
constituindo marcos da “nova Hollywood”. Mas o diretor era
Ao Mestre, Com Carinho talvez seja seu filme mais conhetido como arrogante e vaidoso como um pavão, o que atrapacido e adorado. Coloca o ator no papel de um professor que
lhou bastante sua carreira. “Bogdanovich era arrogante, mas
ganha o respeito dos alunos rebeldes. Já em No Calor da Noite,
talentoso, inteligente, um diretor muito bom. Sabia o que dizer
ele é um policial que se envolve em um crime, ao mesmo teme quando dizê-lo. Ele tinha o mundo em suas mãos. Nada de
po em que tem que lidar com um xerife branco e racista. E em
ruim tinha acontecido, ainda”, disse a atriz Ellen Burstyn, que
Adivinhe Quem Vem Para Jantar, ele é um médico negro, noivo
trabalhou com o diretor em A Última Sessão de Cinema.
de uma moça branca, que entra em rota de colisão com os pais
Ele era tão obcecado pelos filmes dessa época de ouro
da futura esposa durante um jantar.
que acabou ganhando do colega Robert Altman o apelido de
Poitier fez mais de 50 filmes e trabalhou até o início dos
“diretor Xerox”, uma alusão à mania dele, Peter Bogdanovich,
anos 2000, fazendo pequenos papéis em produções para TV.
de comparar suas produções com a de grandes diretores do
Sua última aparição no cinema foi em O Chacal, thriller policial
passado, por exemplo: “Sessão de Cinema foi o meu Ford”, “Essa
estrelado por ele ao lado de Bruce Willis e Richard Gere. TamPequena É uma Parada, o meu Hawks”...
bém se arriscou atrás das câmeras, dirigindo nove produções,
Bogdanovich fez de tudo um pouco, do documentário
entre elas a comédia Loucos de Dar Nó, com Richard Pryor e
sobre cinema e música a dramas, comédias e thrillers policiais.
Gene Wilder, sucesso de público e crítica.
De acordo com o IMDB, o mais importante banco de dados
Peter Bogdanovich – que chegou a dirigir Poitier numa
sobre cinema do mundo, o diretor trabalhava na comédia One
sequência, para televisão, de Ao Mestre Com Carinho, em 1996
Lucky Moon quando morreu, na quinta-feira passada. O projeto
– pertenceu à turma que sacudiu Hollywood a partir do fim dos ainda estava na pré-produção e nem elenco havia.

Crônica

Ana Adelaide Peixoto

adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

Arte culinária
Sei que moramos num país onde a
fome é uma vergonha que carregamos, e
que grande parte dos brasileiros sofrem
de vulnerabilidade alimentar. Não sabem
se terão as três refeições do dia. Mas hoje
quero falar de comida. Dos gostos. Falar de
coisas leves, aromas, memórias também.
Andei fazendo um cardápio para uma das
irmãs, que reclama não gostar de cozinhar
nem de pensar em comida. Já eu gosto de
comer. E quem gosta de comer, gosta de
comida. Cozinhando ou não. O mercado
público é um lugar que procuro logo que
aterrizo numa cidade estranha.
A matemática e a química na cozinha
são grandes. Também o planejamento, as
listas, o não desperdiçar, o aproveitar, e o
inventar. Sou boa nisso. Mesmo sozinha,
faço tudo ainda como se morasse uma
família comigo, mas claro que, de vez em
quando, improviso, e almoço uma salada
e janto um ou uma omelete. Se for de
cogumelo então...
Fiquei a pensar em dividir com os
leitores algumas especiarias do meu
cardápio culinário. De cara, sai um feijão
mulatinho com alho e louro e aqueles
legumes nordestinos, jerimum, maxixe
e quiabo. Quando tem essa iguaria, só
preciso de farofa, salada, arroz e pimenta.
Nenhuma carne. Mas também não nego
as raízes e danço um dobrado por feijão
verde, e das sobras? Sempre vira um
arrumadinho com charque bem fritinha
ou rubacão sem carne. Pode? Tanta exigência? Mas aprecio carne de sol desfiada
com purê de jerimum também. Aliás, sou
doida por esse troço redondo e adocicado, que as bruxas tomaram pra si.
Legumes no forno? Uma mão na
roda: couve-flor, abobrinha, brócolis,
cenoura, alho-poró, até mesmo jerimum,
com mel e laranja. E alecrim, tempero
que uso pra tudo. E ainda lembro do

A matemática e a química na
cozinha são grandes. Também o
planejamento, as listas, o não
desperdiçar, o aproveitar,
e o inventar
‘Alecrim dourado’, que eu cantarolava
para os filhos pequenos. Esses assados
acompanham meu frango grelhado que,
no segundo dia, vira desfiado com vagens
e batatas – outro prato!
Comida no coco eu amo de paixão. À
cara do Badionaldo, Praia do Poço. Peixe,
camarão, ostras, polvo, caranguejo, tudo
tudo eu lambo os beiços. Mas o fígado
reclama. Se não tiver o fruto do mar, me
viro numa fritada de repolho com molho
dos coqueiros, e tá tudo certo.
Saladas? Eu sou uma coelha pra gostar de mato (não me levem a mal...). Todas
as folhas, e verduras. Sinto uma necessidade grande dos verdes. A clorofila me
chama. E também das ardências: nabos
e rabanetes, intercaladas com as frutas
como manga e maçã e abacaxi. Tudo junto e misturado. Para dar crédito ao título
à California, ou Tropical... Os molhos? O
de mostarda com mel é o meu preferido,
mas o de iogurte com hortelã me leva às
Arábias. Ou só um limãozinho e azeite
está perfeito! Mas, também gosto das saladas estrangeiras: coleslaw, inglesa, com
repolho, aipo, cenoura, cebola, pimentão,
páprica e maionese. Por vezes até ponho
passas. Pra dia de festa. Ou não.
Espinafre é um xodó. Sou uma Olívia
Palito, que perdeu o palito faz tempo.
Desde que mudei de corpo. Só escorrido
com azeite, suflê, sopa, quiche, no molho
bechamel (ou o nosso molho branco). O

que sobra, passo nas torradas e vai para
o forno. A minha mãe fazia para o jantar
e herdei o hábito. Aliás, as receitas de
mamãe, eu copiei algumas: Seu lombo/lagarto preto, ou de geladeira (a única carne
de boi que gosto); a ambrosia; o colchão de
porco do Ano-Novo. Quando não é festa,
compro bistecas e asso tudo no forno com
batatas, vinho e alecrim. Ele de novo! Só
perde para o manjericão nas massas.
Camarão? O meu prato preferido.
Mas, ao contrário do que o Bozo faz, eu
mastigo bem. Aglio e óleo, hummm! Ou
cozido com molho à vinagrete. Mas na
Moranga é divino e maravilhoso. Uma
vez dei uma de chef, e fiz duas, sim, duas
morangas para receber Lula (Lula Presidente), em Camboinha, na casa da minha
sogra Tezinha. Anos 1980! E ele chamava
Juca de Juquinha. Bons tempos!
Sopas? A de feijão mulatinho é
imbatível, mas gosto adocicada com o
jerimum e muito coentro. Sou daquelas
que gosta de coentro e também de salsa.
E de salsão. Ou aipo, para alguns. Mas tem
as sopas, que algumas pessoas definem
como sopa de doente, essas são as minhas delícias: de batata com alho-poró,
de jerimum com batata; de espinafre com
batata; de ervilha, tudo sem carne nenhuma, e pouco tempero – sal e pimenta do
reino. Se não tiver de dieta um queijinho
ralado na hora.
Ando apaixonada por chuchu! Não,
não falo do político. Nem do palhaço Luíz
Carlos Vasconcelos. Do legume mesmo.
Sempre gostei. Mas agora sinto um sabor
estupendo nesse que se diz sem sabor,
tanto que Rita Lobo usa para fazer geleia
das frutas chiques e engrossar o caldo.
Chuchu cozido só com um fio de azeite.
Suflé, ou à milanesa, tudo delícia.
E tem as massas! Mas aí é outra
crônica!
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Fernando
Vasconcelos

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Não gostou
do decote
A vida forense é rica em situações inusitadas,
explosão de preconceitos e, também, de choro e
raiva por traições conjugais. O caso a seguir relatado foi objeto de uma Ação de Indenização promovida por um dos cônjuges, já então separados,
pela atitude inusitada do ex-marido. O fato ocorreu
em uma das comarcas pernambucanas, próxima da
divisa com o Estado da Paraíba. O fato ocorreu da
seguinte maneira:
Paulo e Sara mantinham união estável havia
quatro anos. Não tiveram filhos, mas viviam bem
tanto financeira, como socialmente. Por essas coisas
da vida, a relação entre os dois começou a esfriar.
Uma hora era o marido que chegava bastante tarde
da noite. Outra, era a esposa que saía para ir ao shopping e chegava fora do horário. Certa tarde, Sara
disse que iria ao salão de beleza, mas resolveu pular
a cerca. Para azar dela, foi flagrada e delatada por
um amigo do cônjuge quando entrava em um motel,
devidamente acompanhada.
Ao chegar em casa, Paulo ficou esperando a
companheira e, após forte discussão, resolveram
se separar e tocar a vida individualmente. Aparentemente, não houve traumas. Por coincidência, três
semanas depois, ambos se encontraram em uma
festa, dessas onde predominam música eletrônica
e muita bebida. Ainda irado com o adultério, Paulo
subiu ao palco e pediu ao DJ que fizesse um brake,
porque precisava “transmitir um aviso de utilidade pública”.
Atendido em sua pretensão, foi então ao microfone e desfilou um rosário de impropérios contra
sua ex-esposa e, com o dedo em riste, apontou para
a mesa 12: “Senhoras e senhores, peço um minuto de atenção. Quero dizer a vocês que ali naquela mesa se encontra, com vestido decotado lilás e
cabelos amarelecidos, uma tal de Sara, que hoje
comemora seu aniversário. Eu não vim pedir que
entoem o ´Parabéns a Você´, mas quero apenas dizer bem alto que ela é indigna de ser tratada como
mulher, porque me traiu”.
Os convivas explodiram em vaias, risadas e
apupos. Veio a segurança e retirou Paulo do palco,
mesmo porque apresentava fortes sinais de embriaguez. No dia seguinte, num telejornal, uma emissora registrou o inusitado, usando imagens tomadas
por um celular. Poucos dias depois, Sara procurou
um advogado, que foi a Juízo com uma ação por dano
moral, contra seu ex-marido e, também, contra a empresa de tevê. Na audiência, Sara, orientada por seu
advogado, compareceu com a mesma indumentária
da noite do incidente e, no depoimento pessoal, se
justificou para o sisudo juiz: “Doutor, eu tava quieta assim, na minha, no meu direito de comemorar o
meu aniversário”...
Alguns meses depois, saiu a sentença, deferindo
a reparação moral de R$ 5 mil para a mulher, “porque houve, pelo ex-companheiro, uso imoderado e
desproporcional da reação, injustamente violando a
intimidade, a vida privada e a honra da requerente”.
O juiz salientou, ainda, que o decote da roupa que a
mulher usava não era tão escandaloso assim.
No tocante à acusação contra a emissora de
tevê, a ação foi julgada improcedente, porque, sob a
ótica do juiz, não houve abuso do direito de liberdade de expressão, tendo se limitado a transmitir um
fato insólito, mas verdadeiro. Porém o juiz deixou
um recado: “Descabe ao Poder Judiciário sindicar a
qualidade de matérias jornalísticas, aferindo se são,
ou não, de bom gosto”...

Foto: Divulgação

Vida forense é rica em situações inusitadas,
preconceitos e traições conjugais
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Autores estreantes

Baú
Prêmio Sesc de Literatura de livros
abre inscrições para 2022
Foto: Felipe Ferreira/Divulgação

Da Redação
O Prêmio Sesc de Literatura, um
dos mais importantes do país, abre suas
inscrições. Podem concorrer autores
não publicados nas categorias Romance
e Conto. A premiação avalia trabalhos
com qualidade literária para edição e
circulação nacional. Os interessados
têm até o dia 11 de fevereiro para concluir o processo de inscrição, que é gratuito e on-line. O regulamento completo pode ser acessado em no site oficial
(www.sesc.com.br/premiosesc).
Os vencedores têm suas obras publicadas e distribuídas pela editora Record, parceira do Sesc no projeto, com
tiragem inicial de 2.500 exemplares. O
anúncio dos vencedores será divulgado
no mês de maio. Desde a sua criação em
2003, mais de 17 mil livros foram inscritos e 33 novos autores revelados.
“Chegamos à 19ª edição com o propósito de revelar novos escritores, que
é nossa maior meta. A premiação foi
criada em 2003 e se consolidou como a
principal do país para autores iniciantes. No ano passado, tivemos a inscrição
de 1.688 livros, sendo 850 em Romance
e 838 em Conto. O cronograma não foi
afetado pela pandemia, porque foi todo
executado por trabalho remoto. Dessa
forma, o resultado pôde ser divulgado
no prazo previsto”, explica o analista de
Literatura do Departamento Nacional
do Sesc, Henrique Rodrigues.
No processo de curadoria e seleção
das obras, os livros são inscritos pela
internet, gratuitamente, de forma anônima. Isso impede que os avaliadores
reconheçam os reais autores, garantindo a imparcialidade no processo de

Em cartaz

Pernambucano Diogo Monteiro foi o
vencedor de 2021 com a coletânea
de contos ‘O que a casa criou’

avaliação. Os romances e contos são
avaliados por escritores profissionais
renomados, que selecionam as obras
pelo critério da qualidade literária.
Na edição do ano passado, foram
vencedores o paraense Fábio HorácioCastro, com o romance O réptil melancólico, e o pernambucano Diogo Monteiro, com a coletânea de contos O que
a casa criou receberam o Prêmio Sesc
de Literatura.
A origem dos autores reafirma o
estímulo da premiação à diversidade e
a capacidade de projetar escritores das
mais distintas regiões do país.

Através do QR Code acima,
acesse o site oficial da
premiação para inscrição

Foto: Divulgação

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. CENTERPLEX MAG 2 (dub.):
15h30 - 18h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.):
13h45 - 16h15 - 18h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 8
(dub.): 14h - 16h30 - 19h; CINÉPOLIS MANAÍRA
11 - VIP (dub.): 13h20 (sáb. e dom.) - 15h45;
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 13h45 16h15 - 18h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5
(dub.): 13h15 (sáb. e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h - 16h05; CINE SERCLA SERCLA
3 (dub.): 14h - 16h05.
CONTINUAÇÃO
H omem - A ra n ha - S em
Volta para Casa (Spiderman - No
Way Home. EUA. Dir: Jon Watts. Ação, Fanta-

neidemed@gmail.com

No mundo
das traças
Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre.
(Paulo Freire. Professor e Filósofo brasileiro.)

ESTREIA
King’s Man - A Origem (The
King’s Man. Reino Unido, EUA, Alemanha,
França e Itália. Dir: Matthew Vaughn. Aventura, Comédia. 14 anos). Quando os criminosos
mais cruéis da história se reúnem para roubar
milhões, um homem deve correr contra o tempo
para detê-los. O início de tudo aconteceu no
período da Primeira Guerra Mundial, quando os
chamados “homens do Rei” receberam a missão
de proteger a Inglaterra de ameaças externas.
É neste cenário que conheceremos o Duque de
Oxford (Ralph Fiennes), que entrará em uma batalha contra tiramos e criminosos que estão por
trás da guerra. Descubra as raízes da primeira
agência de inteligência independente. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h20 - 17h15 - 20h15;
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h (exceto
sáb. e dom.) - 18h - 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ
4 (dub.): 18h10 - 20h45; CINE SERCLA SERCLA
3 (dub.): 18h10 - 20h45; CINE SERCLA SERCLA
5 (leg.): 19h30.

Neide Medeiros Santos

Norma Alves é psicóloga, professora e escritora,
escreve contos para adultos e livros de literatura infantil. Para crianças, publicou pela editora Patmos Isaura,
veloz como o vento, A história que dormiu. Mais recentemente, lançou no Centro Helena Holanda, em João Pessoa, um livro de literatura infantil – A Festa das traças
(Patmos), com ilustrações do experiente Val Fonseca.
Toda literatura de Norma Alves vem marcada por traços de jocosidade, ela gosta de brincar com as palavras
e seus personagens são sempre bem-humorados.
O lançamento do livro foi uma verdadeira festa,
teve música, teatro e uma plateia alegre e descontraída, estive lá e posso afirmar que foi uma festa diferente. O local escolhido – Centro Helena Holanda – é
uma instituição que presta bons serviços à comunidade paraibana e lá estavam presentes amigos, professores, alguns frequentadores do Centro e a presidente da entidade.
Leo Barbosa fez a apresentação do livro e destacou que a autora é “alguém que traz consigo a fantasia
e o vislumbre do verbo” e que nessa obra a traça aparece como uma metamorfização do leitor.
Quem pensa que só gente gosta de livro, está muito enganado, existe um bichinho que não pode ver
livro velho, abandonado, empoeirado. Quando isso
acontece, ele faz logo uma casa e passa a morar e se
alimentar de papel. É a traça. Como gosta de livro! É
um gosto esquisito – gostar de destruir livro –, fujo
desse bichinho malvado.
O curioso é que há pessoas que também não gostam de livros, fazem fogueiras e queimam os inocentes. Como se as palavras que repousam serenamente
nos livros fossem guerrilheiras poderosas. Se a gente
pensar direitinho, elas não são guerrilheiras, mas são
poderosas. Cecília Meireles, em um dos seus poemas,
no livro Romanceiro da Inconfidência, reconhece o
poder das palavras. Esses versos corroboram o que
afirmamos:
Ai, palavras, ai, palavras
que estranha potência a vossa!
Todo o sentido da vida
principia a vossa porta:
o mel do amor cristaliza
seu perfume em vossa rosa;
sois o sonho e sois audácia,
calúnia, fúria, derrota...
A liberdade das almas, ai!
Com letras se elabora...

Harris Dickinson é um dos primeiros recutras da agência de inteligência britânica em ‘King’s Man - A Origem’
sia, 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. CENTERPLEX MAG
3: 14h30 (dub.) - 17h30 (leg.) - 20h30 (leg.);
CENTERPLEX MAG 4: 18h30 (dub.) - 21h30
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 21h15;
CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (leg.): 13h40 - 16h45
- 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 15h15
- 18h30 - 21h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D): 14h15 (dub.) - 17h30 (leg.) - 20h45
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (3D, dub.):
15h15 - 18h30 - 21h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h15 (exceto sáb. e dom.) - 17h30
- 20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h
- 17h - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (3D, dub.):
14h30 - 17h30 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE
1 (dub.): 14h - 17h - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (3D, dub.): 14h30 - 17h30 - 20h30.
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. CENTERPLEX MAG 2 (leg.): 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 18h20 - 21h40;
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 21h15; CINE
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 20h15; CINE SERCLA
PARTAGE 4 (dub.): 20h15.
Turma da Mônica: Lições
(Brasil. Dir: Daniel Rezende. Aventura e Comédia. Livre.). Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão
fogem da escola. Agora, terão que encarar as
suas consequências, e elas não serão poucas.
Nesta nova jornada, a turma descobrirá o real
valor e sentido da palavra amizade. CENTERPLEX
MAG 4: 14h - 16h20; CINÉPOLIS MANAÍRA 4:
14h45 - 17h - 19h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 7:
13h15 (sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA
3: 13h30 (sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA
4: 14h45 - 17h - 19h15; CINESERCLA TAMBIÁ 2:
14h40 - 16h30 - 18h20; CINESERCLA PARTAGE 4:
14h40 - 16h30 - 18h20.

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]

Está explicado porque os tiranos têm medo dos
livros e das palavras.
Na história contada por Norma, as traças se divertem dentro de uma biblioteca cheia de livros infantis,
nas estantes repousam: Alice no país das maravilhas, Os
três porquinhos, Cinderela e muitas outras histórias. O
que acontece no final? Não vou contar, é preciso abrir
o livro e ler do começo ao fim.
O ilustrador Val Fonseca, sempre atento ao texto
de Norma, exagerou na aparência das traças, muitas
estão assombradas, outras exultantes e espevitadas.
Gritam e querem ser ouvidas, afinal não é todo dia
que as traças se reúnem para uma festa no meio de
tantos livros.
No dia 7 de janeiro foi o Dia do Leitor. A data comemorativa já passou, mas ainda é tempo de ler livros. Não vamos permitir que eles sejam habitados
por traças.
Nota literária
Ontem (dia 10) comemorou-se o aniversário de
nascimento de José Américo de Almeida (135 anos) e
os 40 anos da criação da Fundação Casa de José Américo (FCJA), em João Pessoa.
O presidente da entidade, jornalista e escritor
Fernando Moura, organizou um evento com o tema
– “Museu Casa de José Américo na Casa dos 40”. Na
ocasião, foi aberta a exposição Gente de Casa, com 12
obras pintadas pelo artista plástico Tônio, representando personalidades relacionadas ao escritor areiense, e uma exposição com parte do acervo do patrono
da casa, Baú do Escritor. Sobre esse evento, darei mais
detalhes na próxima semana.

Colunista colaboradora
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Paraibano produz obras para
‘Os Doze Trabalhos de Hércules’
Projeto mais ambicioso do artista plástico Fred Svendsen, mostra é inspirada na mitologia grega e sairá ainda este ano
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Um projeto de fôlego, inspirado na mitologia grega, que
o artista visual paraibano Fred
Svendsen iniciou em janeiro
de 2020, continuou na pandemia e que será concluído neste
ano. Trata-se das obras para a
exposição Os Doze Trabalhos
de Hércules, que pretende realizar na cidade de João Pessoa em 2022, caso a situação
sanitária permita. Até agora,
do total das 12 obras da individual, que são todas pinturas
em tinta acrílica sobre tela, já
criou oito, das quais as duas
mais novas são os quadros Os
pássaros do lago Westfalen e A
Hidra de Lerna.
As telas que vão integrar
a mostra terão as mesmas dimensões: dois metros de largura por 1,6 metros de comprimento. Entre as pinturas
já concluídas estão O Javali da
Lua, cuja pele nada penetra,
Caçar o Minotauro da ilha de
Creta, Trazer o cinto da Rainha
Hipólita, Pegar a corça dos pés
de bronze, além do próprio
Hércules. Nas obras, que são
em estilos figurativo, abstrato
e com paisagem, pois há um
cenário que compõe o trabalho, cada pintura conta um
enredo diferente, totalizando
12 passagens. “Hércules é uma
espécie de símbolo e, por isso,
ele quase não aparece necessariamente, em todas as obras,
mas não deixa de estar representado em cada painel”, afirmou o artista visual.
Svendsen lembrou que
a motivação para produzir
essa nova mostra foi baseada em dois motivos. “Além de

Foto: Divulgação

apreciar a leitura da mitologia
grega, eu gosto muito de fazer
exposição temática, porque
conta uma história. No caso
desta minha coleção inédita, a história vai ser passada
quadro a quadro, pois cada
painel retratará um trabalho
de Hércules. É de uma certa
complexidade reproduzir um
pensamento que já existe, pois
Hércules já foi tema de outros
artistas em estátuas de mármore, mas em pinturas em tela
com esse tema seja a primeira
vez e vou dar a minha visão expressionista do mito de Hércules”, analisou ele.
O artista paraibano, que
é natural de João Pessoa, lembrou que o semideus Hércules
é um grande herói da mitologia grega, filho do deus Zeus.
“Só que Hércules casou com
uma mortal e, para obter o
perdão de Zeus, precisou realizar 12 trabalhos que, para
um mortal, são praticamente
impossíveis. Entre esses trabalhos estão colher o pomo do
Jardim das Hespérides; pegar
a corsa dos pés de bronze; caçar o javali do monte Erimanto
e pegar a Hidra de Lerna, que é
uma serpente aquática de sete
cabeças”, elencou Fred.
Referindo-se à pintura
sobre o Minotauro de Creta,
Svendsen explicou que a tarefa
de Hércules foi ir até a essa ilha
grega com o intuito de controlar o touro, que devastava os
campos da região, porque o
deus do mar, Poseidon, por
vingança, havia deixado o animal louco. “Depois de dominar
o touro, que pertencia ao rei
de Creta, Hércules precisou
nadar da ilha até o continente
carregando essa fera”, contou

o artista, para quem essa deverá ser sua última mostra com
grandes obras, por ter mais
de 60 anos de idade, dos quais
50 de carreira artística. Outro
exemplo mencionado foi a pintura que retrata a caçada do
javali do monte Erimanto, localizado no noroeste da Arcádia. Ele disse que era um animal grande e feroz, que matava
quem chegasse perto e, como a
tarefa de Hércules era capturá
-lo vivo, esperou que se cansasse para poder dominá-lo.
Fred Svendsen lembrou
não ser a primeira vez que
produz obras inspiradas na
mitologia. “Nos anos 1980 e
1990, realizei as exposições
Atlântida meu amor, e Contemporânea, a cidade perdida de
Atlântida, que teria sido sede
de uma antiga civilização que,
supostamente, existiu no oceano Atlântico, a oeste da Europa
e África, e teria submergido e
cuja primeira menção foi feita
pelo filósofo grego Platão”.
Apesar da pandemia da
Covid-19, Fred Svendsen disse que não deixou de produzir
obras para galerias no Rio de
Janeiro e em João Pessoa, pois
considera uma de suas fontes
de renda. Ele também está às
voltas com a criação de novos
desenhos para a antologia
Carro de Boi, a Nova Poesia
Paraibana, reedição cuja previsão de publicação ainda é
para este ano, com o intuito de
celebrar as quatro décadas de
lançamento da obra, publicada pela Editora A União e organizada por Juca Pontes. Ele
informou que está produzindo
os trabalhos para esse livro, os
quais pretende expor e transformar em álbum.

Para o artista, essa deverá ser sua
última mostra com grandes obras,
por ter mais de 60 anos de idade,
dos quais 50 de carreira

Fotos: Divulgação

Da esq. para dir.: em estilos figurativo e abstrato, o próprio ‘Hércules’ na visão do artista, junto com as pinturas em tinta acrílica sobre tela ‘Caçar o Minotauro da ilha de Creta’, ‘A Hidra de Lerna’ e ‘O Javali da Lua, cuja pele nada penetra’

Show de Toquinho em João Pessoa acontece no próximo dia 22
Da redação
Autor do clássico ‘Aquarela’, o cantor, compositor e
violonista paulistano Toquinho vai se apresentar no próximo dia 22 em João Pessoa,
no Teatro A Pedra do Reino,
ao lado de dois grandes parceiros musicais: Nando Cordel e Camilla Faustino.
Os ingressos para o show
já estão à venda no site Bilhete Certo (www.bilhetecerto.
com.br) ou na loja Classic
Viagens, localizada no Manaíra Shopping, na capital paraibana. As entradas variam de
R$ 90 a R$ 160.
Em cinco décadas de carreira, Toquinho construiu uma
carreira consolidada, com destaque para uma parceria com
Vinicius de Moraes (19131980), na qual juntos criaram

Foto: Daniela Ramiro/Agência Estado

cerca de 120 canções, 25 discos e mais de 1000 shows por
palcos brasileiros, europeus e
latino-americanos.
Entre as composições da
famosa parceria destacamse: ‘O Bem-amado’, ‘Como
dizia o poeta’, ‘Carta ao Tom
74’, dentre outras.
Recentemente, um dos
destaques da última edição
do Grammy Latino, no ano
passado, foi o álbum Bachianinha – Toquinho & Yamandu Costa Rio Montreux Jazz
Festival. O encontro inédito
entre os dois músicos rendeu um disco, registrado
em 2020 durante o festival
de Jazz. O projeto venceu na
categoria Melhor Álbum Instrumental no maior prêmio
da música latina.
No repertório, releituras e homenagens a artis-

tas como Paulinho Nogueira, autor da faixa-título do
disco, ‘Bachianinha nº 1’;
também a Baden Powell, o
eterno parceiro Vinicius de
Moraes, Ernesto Nazareth,
Dorival Caymmi, Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira,
ao pianista e compositor
francês Michel Legrand, e
Canhoto da Paraíba.

Através do QR Code acima,
acesse o site oficial do
Bilhete Certo

Cantor, compositor e violonista
paulistano vai apresentar seus
clássicos para os paraibanos no
Teatro A Pedra do Reino

Edição: Luiz Carlos

Editoração: Ednando Phillipy
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Políticas

Inconstitucional
Tribunal de Justiça vê inconstitucionalidade em lei de contratações
do Conde. Dispositivos disciplinam a contratação por excepcional
interesse público e foram questionados pelo MPPB. Página 14
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Governador presta contas
e anuncia R$ 1 bi para 2022
Em solenidade no Espaço Cultural, João Azevêdo anuncia novos investimentos, todos com recursos próprios do Estado
pettroniotorres@yahoo.com.br

O governador João Azevêdo (Cidadania) fez ontem,
em João Pessoa, uma prestação de contas dos três anos à
frente do Executivo estadual
e anunciou R$ 1 bilhão em investimentos para 2022. Todo
o montante oriundo dos cofres públicos do Estado. O gestor resumiu o atual momento
vivido pelo estado com a frase
“estamos melhor hoje do que
em dezembro de 2018”.
O governador atribuiu
essa melhora no estado aos
servidores. “Quando a gente
vai olhando a estrutura, tem
uma equipe que se esforçou
ao máximo para que tudo isso
que está aqui pudesse acontecer. Aqui tem o suor, o esforço
e o compromisso de cada secretário, cada funcionário do
Estado. Aqui, primeiramente, o meu agradecimento por
tudo isso”, ressaltou.
Entre as obras anunciadas pelo governador para
2022, dentro montante de
R$ 1 bilhão, estão mais 104
creches, viaduto ligando o
bairro do Cristo ao Centro Administrativo em João Pessoa,
Adutora do Cariri e Adutora
do Brejo. “Para essa Adutora
do Brejo, só destinaram R$ 10
milhões no orçamento geral
da União, porém ela pode custar R$ 100 milhões. Mas será
feita com recursos próprios
do Estado. Já a Adutora do Ca-

riri terá 350km de extensão”,
prometeu o governador.
Outras obras importantes citadas por João Azevêdo
foram mais cinco novas Casas
da Cidadania, dragagem do
Porto de Cabedelo, construção do Centro de Convenções
de Campina Grande, construção do aeródromo de Cuité,
aeródromo de Conceição, aeródromo de Araruna, novo
aeroporto de Patos, reforma
de escolas, construção de 20
novas escolas, restaurantes
populares, dois hospitais, estradas e aquisição de tomógrafos para formação de uma
rede por todo o estado.
“Tivemos que optar pela
retirada de dois grandes projetos, que são a dragagem do
Porto de Cabedelo e a construção do Centro de Convenções, para que os recursos
destinados a estas duas grandes obras, através das emendas da nossa bancada federal,
fossem redirecionados para
o custeio da saúde. Isso para
poder suprir esta lacuna deixada pelo Governo Federal, e
não fecharmos nenhum leito
de UTI aberto e equipado para
o combate a pandemia da Covid-19. Tivemos que fazer
essa opção, mas vamos executar a dragagem com 100%
de recursos próprios, no valor
de R$ 88 milhões, e o Centro
de Convenções de Campina
Grande, com outros 70%, algo
em torno de R$ 70 milhões”,
explicou o governador.

Fotos: Roberto Guedes

Principais
obras para 2022
n 104 creches
n Viaduto ligando o bairro do
Cristo ao Centro Administrativo
Municipal de João Pessoa
n Adutora do Cariri
n Adutora do Brejo
n Dragagem do Porto de
Cabedelo
n Construção do Centro de
Convenções
n Aeródromo de Cuité
n Aeródromo de Conceição
n Aeródromo de Araruna
n Novo aeroporto de Patos
n Construção de 20 novas escolas
n Restaurantes populares
n Dois hospitais
n Aquisição de tomógrafos para
formação de uma rede por todo
o estado

O governador atribuiu a melhora da Paraíba aos servidores, que formam a estrutura humana necessária para o Estado alcançar status atual de bons serviços

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, foi
um dos políticos presentes à solenidade de
prestação de contas do governador

Rating A, único estado do Nordeste
Durante a solenidade, prestigiada
por políticos, secretários e assessores, o
governador também comemorou a saúde financeira do Estado, o que levou a Paraíba a conquistar a nota máxima na avaliação de sua capacidade de pagamento junto à Se-cretaria do Tesouro Nacional (STN) passando a ter Rating A. O único
estado do Nordeste com essa avaliação.
Essa nota colocou a Paraíba de forma consolidada e eficiente de suas gestões fiscal e financeira diante das análises
de governo e mercado. A certificação vai
permitir ao governo a contratação de financiamento no limite máximo autorizado pela STN e também habilita realização de operações de crédito com o aval

Desfecho das negociações com os militares
O governador João Azevêdo
disse que até o fim da semana
espera resolver e finalizar, com
sucesso, as negociações com representantes dos militares. Mesmo muitos, segundo o chefe do
Executivo estadual, torcendo e
trabalhando contra o sucesso das
tratativas. “Fazer com que esse
estado criasse um novo ambiente
incomoda muita gente. Temos
discussões mentirosas, pessoas
que criaram o problema da segurança, como a bolsa desempenho, hoje colocam a condição de
que o Estado não resolve a bolsa
porque não quer. A diferença é
que o Estado fez a proposta e vamos resolver de forma definitiva,
incorporando 100% da bolsa ao

salário”, disse.
João lamentou as fake news
implantadas por aqueles que torcem contra o sucesso das negociações. “Você tem um grupo de
pessoas que tenta se aproveitar
disso. É importante que tenhamos
essa leitura de separar o que é
verdade e o que é mentira, o que
está sendo colocado como fake
news. Para eles, chá de Maracugina”, receitou.
“A chamada bolsa desempenho, criada no último governo, e
que hoje se coloca na condição de
que o Estado não resolve o problema da bolsa porque não quer.
A diferença é que o Estado fez
uma proposta para todas as forças de segurança dizendo: -Nós

vamos resolver definitivamente e
dar dignidade para aquele servidor que passou 30 anos colocando sua vida em risco na rua para
proteger a sociedade. Vamos resolver de uma forma definitiva
que é incorporando 100% dessa
bolsa dentro do salário, que é
para quando ele for para reserva
levar tudo. É assim que se mostra
respeito pelas categorias e nós fizemos isso estamos conversando
com elas”, finalizou João.
Na última quinta-feira, o governo acatou a contraproposta
das entidades e anunciou a incorporação da 100% da bolsa
desempenho em até 48 meses.
Entre outras melhorias para a
categoria.

Fotos: José Marques/Secom-PB

Pettronio Torres

da União.
“Isso é uma vitória gigantesca, porque é essa condição de Rating A que faz
com que empresas venham para cá, que
cada dia sejamos procurados por empresas que aqui queiram se instalar”, ressaltou.
O governador citou como exemplos o
Centro de Distribuição do Magazine Luiza
e a Whirlpool, maior produtora mundial
da linha branca, que se instalou e em processo de instalação na Paraíba por uma
série de fatores, como a segurança jurídica, liquidez e plano econômico. “O nosso ambiente econômico é propicio, é um
convite ao empresário trazer sua empresa para a Paraíba”, explicou João.

Público presente à solenidade
pôde conferir a revista que traz
a prestação de contas das ações
do Governo nas diveras áreas

Através do QR Code acima,
confira a revista especial com as
ações que o Governo do Estado
realizou nos últimos três anos
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TJ vê inconstitucionalidade em
lei de contratações do Conde
Dispositivos disciplinam a contratação por excepcional interesse público e foram questionados pelo MPPB
Foto: TJPB

Em sessão virtual, o Pleno do Tribunal de Justiça da
Paraíba declarou a inconstitucionalidade de dispositivos de lei de município
de Conde que disciplinam a
contratação por excepcional
interesse público. A decisão
foi proferida no julgamento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 080947203.2020.8.15.0000, ajuizada
pelo Ministério Público estadual. A relatoria do processo
foi do Desembargador José
Aurélio da Cruz.
Na ação, o Ministério
Público alega que falta o requisito do interesse público excepcional a justificar a
contratação temporária dos
incisos III, IV, V e VI, do artigo
162, da Lei Complementar
nº 00003/2018, do município de Conde, o que acarreta
violação ao artigo 30, caput,
e inciso XIII, da Constituição
Estadual.
Os dispositivos questionados estabelecem como excepcional interesse público
as contratações de pessoal
que visem: a promoção de
campanha de saúde pública;
a implantação e manuten-

ção de serviços essenciais à
população, especialmente
à continuidade de obras e
a prestação de serviços de
segurança, saúde, educação,
limpeza pública e abastecimento de água; a execução de serviços técnicos,
fiscalização, supervisão ou
gerenciamento de obras e
serviços; o suprimento de
docentes em salas de aula,
de pessoal especializado nas
áreas de saúde, bem como
na execução de serviços de
creches e escolas públicas,
nos casos de licença para repouso à gestante; nos casos
de licença para tratamento
de saúde; licença para tratamento de assunto particular;
licença em caráter especial;
exoneração, demissão, aposentadoria, e falecimento.
Estabelece, também, que as
contratações serão feitas por
tempo determinado de até,
no máximo, doze meses, podendo ser prorrogado por
igual período.
De acordo com o relator
do processo, os dispositivos
impugnados são genéricos e
abstratos, despidos de excepcionalidade. “Viola a regra do

concurso público e a própria
previsão de contratação por
tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, a estipulação,
em Lei Municipal, de situações abstratas e genéricas,

despidas de singularidade e
alheias a qualquer substrato fático concreto, o que não
atende aos requisitos apontados pelo STF na decisão
proferida no RE 658026, julgado com repercussão geral”,
pontuou.

Negar anestesia, induzir o parto sem necessidade,
episiotomias sem consultar a
parturiente ou, ainda, impedir o acompanhante na sala
de parto. Parecem condutas
absurdas para você? Pois saiba que atinge cerca de 25%
das brasileiras e tem nome:
violência obstétrica.
O assunto tem ganhado
espaço na mídia e nas redes
sociais, após a digital influencer Shantal Verdelho expor o
comportamento do médico
durante o parto da sua segunda filha. Mas, na Assembleia
o assunto é tratado desde
2016,.
De autoria do atual presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado
Adriano Galdino, a Lei 10886
institui a Semana de Conscientização, Enfrentamento
e Combate à Violência Obstétrica na Paraíba. “Só o acesso
às informações tem o poder
de desnaturalizar a prática

de violência obstétrica. Por
isso, propomos, na semana
do dia 28 de maio, uma série
de atividades de educação e
conscientização da população
e dos profissionais de saúde”,
explicou Galdino.
Já a lei 11.039/17, da deputada Estela Bezerra, proíbe
o uso de algemas em mulheres apenadas ou internas parturientes durante o trabalho
de parto e o período de internação, em estabelecimento
de saúde pública e privada,
ressalvado o protocolo médico de contenção necessário.
Diversas outras iniciativas também vêm buscando
assegurar um parto seguro e
humanizado para as paraibanas, a exemplo da Lei 10.548,
de autoria do deputado Nabor Wanderley, que institui
o Pacto Estadual Social para
Humanização da Assistência
ao Parto e Nascimento, colocando a parturiente como
protagonista das suas esco-

lhas. Entre elas, o direito de
optar pelos procedimentos
que lhe propiciem maior conforto e bem-estar, incluindo
administração de substâncias analgésicas e anestésicas
para eficiente alívio da dor e a
proibição de procedimentos
desnecessários.
Outras duas leis também
merecem destaque entre as
mais de 50 iniciativas de promoção e segurança das gestantes, parturientes e puérperas paraibanas: 10.648, de
autoria do deputado Anísio
Maia, e 9.602, do deputado
Jose Anibal. Enquanto a primeira iniciativa regulamenta
a presença de doulas durante
o pré-natal, trabalho de parto
e pós-parto imediato nas maternidades da rede pública e
privada do Estado, a segunda
dispõe sobre a obrigatoriedade das maternidades informarem sobre o direito à presença de um acompanhante
durante o parto e pós-parto

imediato. “As iniciativas comprovam o esforço da Assembleia Legislativa em oferecer
condições humanas para as
mulheres, desde a gestação
até o pós-parto. As leis mostram, ainda, o trabalho incessante de Casa em cumprir sua
missão social, observando as
necessidades reais dos paraibanos”, resumiu Adriano
Galdino.

De acordo com o
relator do processo,
desembargador
José Aurélio da
Cruz, os dispositivos
impugnados
são genéricos e
abstratos, despidos
de excepcionalidade,
violando a regra do
concurso público e a
própria previsão de
contratação por tempo
determinado

Leis estaduais criam mecanismos para a
prevenção e combate à violência obstétrica

Foto: Divulgação/ALPB

A violência obstétrica é tema recorrente em iniciativas de deputados estaduais para ampliar a proteção das mulheres

Em tramitação
Recentemente, a Casa
ainda aprovou o Projeto de
Lei 2.955/2021, do deputado
Chió, que tem o objetivo de assegurar o direito à assistência,
à saúde, ao parto de qualidade
e à maternidade saudável. O
texto estabelece que sejam
atendidos princípios como o
respeito à dignidade humana
da gestante, a autonomia da
vontade das gestantes e das
famílias, assim como, a humanização na atenção obstétrica,
além da preferência pela utilização dos métodos menos
invasivos e mais naturais,
entre outros. “É primordial
que a proteção familiar seja
garantida, antes, durante e
após o nascimento dos filhos”,
justificou Chió.
A deputada Pollyanna
Dutra acrescentou ainda que,
não só na Paraíba, mas em
todo o país, é alta a taxa de
mortalidade de mulheres gestantes e parturientes. “Nós
ainda temos uma enorme
quantidade de mortes maternas no Brasil e na Paraíba.
80% das mulheres que morrem no parto, morrem por
motivos evitáveis como hemorragias, demora no parto,
doenças pós-parto evitáveis,
que com medicamentos poderíamos salvar essas mulheres. É primordial que esta
Casa faça esse debate”, alertou
a deputada Pollyanna Dutra.

Visando evitar possível solução de continuidade
na prestação dos serviços
públicos a cargo do pessoal
contratado temporariamente, o relator decidiu modular
os efeitos da decisão para
180 dias, contados da sua

publicação, “data a partir da
qual todos os contratos de
prestação de serviços ainda
vigentes, firmados com base
em qualquer dos dispositivos
declarados como inconstitucionais, serão automaticamente invalidados”.

Ministério Público emite
certidões digitalmente

O Ministério Público da Paraíba disponibilizou um novo serviço
para sociedade paraibana: a emissão eletrônica
de certidões, de âmbito
estadual, acerca da existência ou inexistência
da tramitação de feitos
extrajudiciais, com base
nos dados dos sistemas da
instituição. A emissão foi
regulamentada através do
Ato PGJ 118/2021 e é realizada por processamento eletrônico, gratuita e
exclusivamente, através
do site institucional (https://certidaoextrajudicial.mppb.mp.br/extrajudicial).
Conforme o ato, publicado no Diário Oficial Eletrônico de 16 de dezembro,
a consulta será realizada
pelo nome e pelo número do Cadastro de Pessoa
Física (CPF) ou e pelo Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
A pesquisa abrangerá as seguintes classes
procedimentais: notícias
de fato, notícias de fato
eleitoral, procedimentos
preparatórios, inquéritos
civis públicos, procedimentos investigatórios
criminais, procedimentos
preparatórios eleitorais,

Consulta é realizada
pelo nome e pelo
número do Cadastro
de Pessoa Física (CPF)
ou CNPJ
procedimentos administrativos, procedimentos
de gestão administrativa, procedimento administrativo disciplinar e
sindicância. Não serão
considerados dados referentes a procedimentos
sigilosos.
Ainda de acordo
com a regulamentação,
a certidão será considerada negativa quando
não constar nos sistemas
automatizados do MPPB
quaisquer feitos registrados em tramitação; e
positiva quando constar
feitos registrados em andamento.
A certidão terá validade de 30 dias a contar
da data de emissão. A autenticidade da certidão
poderá ser verificada no
sítio eletrônico do MPPB,
por meio do código de autenticação constante no
documento emitido.
Foto: Divulgação

MPPB facilita acesso de cidadãos aos serviços digitais da instituição
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Governo pede à Anvisa uso
de autoteste para Covid-19
Ministério da Saúde concluiu que o exame pode ser uma “importante ferramenta de apoio” na contenção do vírus
Lorenna Rodrigues
Agência Estado

O Ministério da Saúde
concluiu que o autoteste para
diagnóstico de Covid-19 pode
ser uma “importante ferramenta de apoio” na contenção do vírus e pedirá à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
que avalie o tema. O secretário-executivo do Ministério da
Saúde, Rodrigo Cruz, disse, com
exclusividade ao Broadcast
(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), que
a pasta enviará à agência uma
nota técnica sobre o assunto
solicitando a avaliação.
Ao contrário de outros
países, por determinação da
Anvisa, no Brasil não é permitido a venda de exames de antígeno a serem feitos em casa.
Apenas as farmácias realizam
os procedimentos. Com uma
sensibilidade considerada alta,
o exame é feito com a coleta de
material no nariz com o cotonete ou por saliva. O autoteste, porém, tem sensibilidade
menor do que outros exames
(como o PCR) e está sujeito ao
erro do paciente não treinado.
O secretário enfatiza que
ter o autoteste em casa pode
ajudar mais gente a testar,
mas que ele não tem a mesma
eficácia do diagnóstico feito
por profissionais de saúde. “A
mensagem é que o autoteste
é uma ferramenta de apoio e
não substitui o diagnóstico do
profissional de saúde. A pessoa deve fazer o teste e, caso
esteja com sintomas, deve ir
ao posto de saúde ou hospital
se certificar do diagnóstico”,
afirmou Cruz.
O autoteste de antígeno
é o mesmo oferecido hoje nas

farmácias, que têm tido uma
demanda alta com o aumento
de casos desde o fim de ano.
Em países como Estados Unidos e Inglaterra, são vendidos
para que as pessoas tenham
em casa. Na Inglaterra, o governo disponibiliza gratuitamente
e envia para a casa das pessoas.
Algumas escolas do país exigem que os pais façam o teste
nas crianças algumas vezes na
semana no período de aulas.

Vinculação
Questionada na semana
passada sobre o tema, a Anvisa
esclareceu que, considerando
o enquadramento da Covid-19
como doença de notificação
compulsória, a viabilidade de
utilização de produtos de autoteste requer a vinculação a políticas públicas com propósitos
claramente definidos.
“A ampliação de acesso, inclusive ao público leigo,
deve ser estudada com critério
quanto aos riscos, benefícios
e possíveis efeitos”, disse por
meio de nota na oportunidade.
Segundo a agência, devese levar ainda em consideração
também o impacto relacionado
a possíveis erros de execução
de ensaios, que além de reverberar na qualidade de vida dos
usuários, podem afetar os programas de saúde pública.
Especialistas já defenderam o uso do autoteste. Lauro
Ferreira Pinto Neto, infectologista da Sociedade Brasileira de
Infectologia (SBI) e professor
da Escola de Medicina da Santa
Casa de Vitória, concorda que
o autoteste de Covid-19 seria
uma ferramenta a mais diante
do atual cenário nacional e própria preocupação da população
com diagnóstico da doença.

De aliado a rival
Felipe Frazão e
Lauriberto Braga
Agência Estado

Rompido com o presidente Jair Bolsonaro,
de quem cobrou retratação em carta pública,
o almirante Antonio Barra Torres, atual diretor
-presidente da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), chegou ao cargo com um
perfil alinhado ao do chefe. Médico militar da
reserva, ele deixou posto de chefia na Marinha
para atuar como indicado de Bolsonaro, de
quem se dizia amigo, no órgão regulatório.
Desde então, percorreu uma trajetória de afastamento, marcada por seguidos embates com o
Planalto, até o rompimento, destaca o Estadão.
A nota de Barra Torres, divulgada no sábado
passado, foi além e revelou um enfrentamento
público. Ele cobrou retratação do presidente,
que questionou os “interesses” de integrantes
da Anvisa em aprovar a vacinação de crianças
contra Covid-19. Na semana passada, Bolsonaro também afirmou que a agência “virou
outro Poder no Brasil” e que seus técnicos são
“pessoas taradas por vacinas”.
“Se o senhor dispõe de informações que
levantem o menor indício de corrupção sobre
este brasileiro, não perca tempo nem prevarique, senhor presidente. Determine imediata
investigação policial sobre a minha pessoa,
aliás, sobre qualquer um que trabalhe hoje na
Anvisa, que, com orgulho, eu tenho o privilégio
de integrar”, disse Barra Torres no texto.
A carta expõe de maneira clara a mudança
na relação antes de amizade que dizia ter com
Bolsonaro. O contra-almirante foi escolhido em
2019 para ocupar uma das diretorias vagas na
Anvisa. Foi nomeado em julho e, após cinco
meses, assumiu como chefe substituto.

Foto: Agência Brasil

O presidente da Anvisa, Antonio Barros Torres, divulgou carta aberta ao presidente cobrando provas sobre insinuações de “interesses” por trás da vacinação

Para crianças

Pfizer vai antecipar mais
600 mil doses da vacina
Pedro Peduzz
Agência Brasil

O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, disse
ontem ter conseguido antecipar 600 mil doses da
vacina pediátrica contra a
Covid-19, produzidas pela
empresa Pfizer. Ao defender a forma como o governo tem conduzido o combate à pandemia, Queiroga
disse que a fabricação ou
a importação de doses de
vacina só podem ser feitas após a autorização da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Caso contrário, a situação

configuraria crime sanitário, disse o ministro.
“Conseguimos antecipar com a Pfizer mais 600
mil doses da vacina pediátrica agora no mês de janeiro. Então, serão 4,3 milhões de doses de vacina”,
informou Queiroga ontem
pela manhã, ao passar pela
portaria do ministério.
Segundo ele, o trâmite
para aquisição e distribuição de vacinas no país é
satisfatório, se comparado
a outros países. “A indústria farmacêutica só pode
deflagrar produção de doses após o aval da agência
regulatória [Anvisa]. En-

tão doses não aprovadas
pela agência regulatória
não podem adentrar no
país, sob pena de caracterizar até mesmo crime
sanitário”, argumentou o
ministro.

Para janeiro,
serão, ao todo,
4,3 milhões de doses,
segundo anunciou
ontem o ministro
Marcelo Queiroga

Bolsonaro justifica filiação
ao PL defendendo Centrão
Iander Porcella
Agência Estado

O presidente Jair Bolsonaro voltou a justificar
sua filiação ao Partido Liberal (PL), cujo líder, Valdemar Costa Neto, foi preso e
condenado no escândalo
do mensalão, durante os
governos do PT. “Vocês
votaram em um cara que
foi do Centrão”, declarou o
chefe do Executivo ontem,
em entrevista à rádio Jovem Pan.
“Se eu fosse para o
PP, seria criticado, se fosse para o PTB, seria. Se eu
fosse para qualquer partido, eu seria criticado. O
cara fala ‘ah, o Centrão’.
Vocês votaram num cara
que foi do Centrão. Eu fui

do PP por muito tempo. Fui
do PTB. Fui do PFL”, disse
Bolsonaro. “Não quer dizer
que todas as pessoas que
estejam lá mereçam ser
rejeitadas pela sociedade”,
acrescentou, fazendo críticas à esquerda.
Para justificar sua
aliança com o Centrão para
a campanha eleitoral deste
ano, quando deve concorrer à reeleição, Bolsonaro
recorreu a uma analogia.
“É a mesma coisa que o
cara que fala que quer ter
um filho. ‘Quero ser papai’.
Ou a mulher fala ‘quero ser
mamãe’. Tem que arranjar
uma mulher no primeiro
exemplo e, no segundo,
tem que arranjar um homem. Eu, para conseguir
disputar uma eleição, te-

nho que ter um partido”,
disse o presidente, durante a entrevista. Ao afirmar
que precisa do apoio dos
parlamentares, Bolsonaro também ressaltou que
para aprovar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no Congresso
são necessários 308 votos.
Em julho de 2021,
quando confirmou a escolha do senador Ciro Nogueira (PP-PI) como ministro
da Casa Civil, Bolsonaro já
havia dito que “Centrão” é
um nome “pejorativo” para
se referir a esse grupo de
partidos que atua no Congresso. “Eu sou do Centrão”,
disse, à época. Em novembro do ano passado, após
idas e vindas, Bolsonaro se
filiou ao PL de Costa Neto.

PT quer
CPI para
investigar
a Saúde
Agência Estado
O PT quer abrir uma
Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) na Câmara
dos Deputados para investigar a instabilidade de
sistemas do Ministério da
Saúde, que tem atrapalhado a inclusão de dados por
parte dos estados e municípios e a consolidação e
divulgação de informações.
A coleta de assinaturas será
liderada pela presidente do
partido, Gleisi Hoffmann,
pelo líder da sigla na Casa,
deputado Reginaldo Lopes
(MG), e pelo deputado Alexandre Padilha (SP).
“O Brasil precisa saber
quem foram os responsáveis pelo apagão de dados
e se informações sobre vacinação, internações e indicadores de gestão foram
comprometidas”, afirmou,
via redes sociais, Reginaldo
Lopes.
No dia 10 de dezembro, o site do Ministério da
Saúde foi alvo de um ataque hacker que resultou na
queda de alguns sistemas,
como e-SUS Notifica, SI-PNI (Sistema de Informação
do Programa Nacional de
Imunizações) e ConecteSUS (aplicativo que fornece
comprovante de vacinação). A instabilidade das
plataformas persistiu ao
menos até o fim do ano e
dificultou o monitoramento da pandemia.
O “apagão de dados”
fez a Pasta ter de refazer
os sistemas de armazenamento referentes ao coronavírus e inviabilizou, durante algumas semanas,
a consulta pública das
informações. No dia do
ataque, estados foram impossibilitados de divulgar
seus boletins epidemiológicos sobre a Covid.
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2021 foi o quinto ano mais
quente já registrado no mundo
Segundo relatório divulgado ontem, últimos sete anos foram os mais quentes do planeta, conforme registros que datam de 1850
Agência Brasil
O ano passado foi o
quinto mais quente já registrado, com os níveis de
gases aquecedores do planeta, como o dióxido de
carbono e o metano, alcançando patamares recordes,
afirmaram cientistas da
União Europeia (UE).
O Serviço Copérnico de
Mudanças Climáticas da UE
(C3S) informou, em relatório divulgado ontem, que
os últimos sete anos foram
os mais quentes do planeta, conforme registros que
datam de 1850. A temperatura média global em
2021 ficou entre 1,1 e 1,20
Celsius acima dos níveis de
1850 a 1900.
Os anos mais quentes
já registrados até hoje foram 2020 e 2016.
Vários países estão
comprometidos com o
Acordo de Paris, de 2015,
para limitar o aumento das
temperaturas globais em
1,50C, nível que, segundo
os cientistas, vai evitar os
piores impactos do aquecimento global. A meta requer que as emissões sejam cortadas pela metade
até 2030, mas até agora
elas só aumentaram.
Conforme as emissões
alteram o clima do planeta,

Vários países estão
comprometidos com
o Acordo de Paris,
de 2015, para
limitar o aumento
das temperaturas
globais em 1,50C,
nível que, segundo os
cientistas, vai evitar
os piores impactos do
aquecimento global

Quase oito mil pessoas
foram detidas após uma
semana de tumultos no
Cazaquistão, informou ontem o governo. “Desde 10
de janeiro, 7.989 pessoas
foram detidas”, informou o
Ministério do Interior em
comunicado divulgado no
site. Pelo menos 164 pessoas morreram em protestos no país, segundo dados
não governamentais, enquanto o governo aponta
cerca de duas dezenas de
mortos.
Os protestos transformaram-se em violência na semana passada e
levaram a uma aliança militar liderada pela Rússia,
responsável por enviar
tropas ao país. As autoridades disseram ter recuperado o controle dos
edifícios administrativos
ocupados pelos manifestantes, a quem o governo
chama de “terroristas”
com apoio estrangeiro,
embora os protestos não
tenham mostrado líderes
ou organizações óbvias.
O ex-chefe da agência
antiterrorismo do Cazaquistão Karim Masimov
foi detido por suspeita de
tentar derrubar o governo, poucos dias depois de
ter sido demitido do cargo de chefe do Comitê de
Segurança Nacional.
Rico em hidrocarbonetos, o Cazaquistão foi
abalado por onda de protestos sem precedentes
desde a sua independên-

A temperatura média global em 2021
ficou entre 1,1 e 1,20 Celsius acima
dos níveis de 1850 a 1900

Pandemia

Avanço da Ômicron leva EUA a novo
recorde de internações por Covid-19
Agência Brasil

Cazaquistão: quase oito
mil pessoas são detidas

Agência Brasil/RTP

Foto: Arquivo/Agência Brasil

a tendência de aquecimento
em longo prazo continua. As
mudanças climáticas exacerbaram muitos dos eventos climáticos extremos
que marcaram o mundo em
2021, desde inundações na
Europa, China e no Sudão
do Sul, aos incêndios florestais nos Estados Unidos.
“Esses eventos são forte lembrete da necessidade
de mudarmos nosso modo
de vida e de tomarmos medidas decisivas e eficientes
em direção a uma sociedade sustentável e à redução
de emissões líquidas de
carbono”, afirmou o diretor
do C3S Carlo Buontempo.

cia, em 1989, que resultaram na morte de dezenas
de pessoas. Os protestos
começaram no domingo
da semana passada nas
províncias, após subida
do preço do gás, antes
de se espalharem pelas
grandes cidades, especialmente Almaty, onde as
manifestações se transformaram em tumultos
contra o regime.
Um contingente de tropas da Rússia e outros aliados de Moscou chegou ao
Cazaquistão na última quinta-feira para apoiar o governo, protegendo edifícios estratégicos e colaborando na
operação antiterrorista e de
manutenção da paz.

Rússia e China
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu a decisão do Kremlin
de enviar paraquedistas
para ajudar a acabar com
protestos no Cazaquistão.
Segundo ele, isso mostra
que seu país não permitirá que forças de fora desestabilizem Estados na
região.
A China também ofereceu forças em apoio ao
regime cazaque. Durante
reunião de líderes de um
bloco de segurança liderado por Moscou, Putin
disse que a ordem retornava ao Cazaquistão, após
tropas da Organização do
Tratado de Segurança Coletiva ir ao país para fazer
a guarda de aeroportos e
importantes prédios do
governo.

As hospitalizações por
Covid-19 nos Estados Unidos atingiram o pico de
132.646, de acordo com
contagem da Reuters ontem, superando o recorde
de 132.051 estabelecido
em janeiro do ano passado,
em meio à disseminação da
variante Ômicron, que é altamente contagiosa.
As internações têm
aumentado de forma constante desde dezembro, dobrando nas últimas três semanas, quando a Ômicron
rapidamente ultrapassou a
Delta como a versão dominante do vírus nos Estados
Unidos.
Conforme a análise
da Reuters, os estados de
Delaware, Illinois, Maine,
Maryland, Missouri, Ohio,
Pensilvânia, Porto Rico,
Ilhas Virgens Americanas,
Vermont, Virgínia e Wisconsin e a capital, Washington, têm reportado níveis

recorde de pacientes hospitalizados com Covid-19
recentemente.
Embora os casos sejam potencialmente menos graves, autoridades
de saúde alertaram que o
grande número de infecções causadas pela variante Ômicron pode sobrecarregar os hospitais, alguns
dos quais já suspenderam
procedimentos
eletivos
enquanto lutam para lidar
com o aumento de pacientes em meio à escassez de
funcionários.
Europa
Já os sistemas de Saúde da Europa estão sob
pressão mais uma vez,
agora por causa da propagação rápida da variante
Ômicron do coronavírus
no período de festas de fim
de ano. Grande número de
profissionais está doente
ou em autoisolamento, e
a previsão de especialistas é de que o pico ainda

deve chegar. Apesar de estudos iniciais mostrarem
risco mais baixo de casos
graves da doença ou hospitalizações pela Ômicron,
em comparação à variante
Delta, as redes de Saúde
da Espanha, do Reino Unido e da Itália, entre outras,
se veem em circunstâncias
cada vez mais desesperadoras.
O Reino Unido colocou suas principais companhias privadas de saúde
em alerta máximo ontem
para oferecerem tratamentos importantes, incluindo
cirurgias oncológicas, caso
os níveis de hospitalizações ou de ausência de funcionários sobrecarreguem
os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (NHS, na
sigla em inglês).
O país também começou a destacar funcionários
militares, na última sextafeira, para apoiar hospitais
devido ao recorde de casos
de Covid-19.

“A Ômicron significa
mais pacientes para atender e menos profissionais
para atendê-los”, disse o
diretor médico da NHS,
professor Stephen Powis,
em nota.
Nos Estados Unidos,
os hospitais estão adiando
cirurgias eletivas para liberar profissionais e leitos,
enquanto a rede primária
de Saúde da Espanha está
tão sobrecarregada que,
no penúltimo dia de 2021,
autoridades da região de
Aragão, no nordeste do
país, autorizaram a reincorporação de enfermeiros
e profissionais de saúde
aposentados.
“O aumento exponencial de casos significa que o
atendimento primário não
pode executar o rastreamento de contatos e nem
as tarefas de vacinação de
maneira adequada, e nem
suas atividades ordinárias”, disseram autoridades
em comunicado.

Treze pessoas estão em estado grave
após incêndio que matou 19 em NY
Agência Estado
Os médicos ainda trabalhavam ontem para salvar a vida de várias pessoas
gravemente feridas quando
a fumaça de um incêndio os
atingiu ou os prendeu em
seus apartamentos em um
prédio na cidade de Nova
York. Dezenove pessoas, incluindo nove crianças, morreram no incêndio.
Dezenas de pessoas foram hospitalizadas e até 13
estavam em estado crítico
após o incêndio de domingo

no Bronx, já considerado o
mais mortal da cidade em
três décadas. A causa teria
sido um aquecedor elétrico
com defeito, conectado para
fornecer calor extra em uma
manhã fria, apontam os investigadores.
As chamas danificaram
apenas uma pequena parte
do prédio, mas a fumaça escapou pela porta aberta do
apartamento e transformou
as escadarias - o único método de fuga em um prédio
alto demais para saídas de
incêndio - em corredores

escuros e sufocados por
cinzas. Algumas pessoas
não conseguiram escapar
por causa da quantidade de
fumaça, disse o comissário
dos Bombeiros, Daniel Nigro. Outras ficaram incapacitadas enquanto tentavam
sair. Os bombeiros encontraram vítimas em todos os
andares, muitas com parada
cardíaca e respiratória, disse Nigro.
Crianças em estado de
fraqueza foram vistas recebendo oxigênio após serem
carregadas. Alguns dos que

fugiram tinham o rosto coberto de fuligem.
Os bombeiros continuaram fazendo resgates mesmo
depois que seu suprimento
de ar acabou, disse o prefeito Eric Adams. “Seus tanques
de oxigênio estavam vazios e
eles ainda atravessaram a fumaça”, disse Adams.
O comissário dos bombeiros disse que uma investigação está em andamento
para determinar como o fogo
se espalhou e se algo poderia
ter sido feito para prevenir
ou conter o incêndio.
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Número de novas inscrições
estaduais cresce 14,02% na PB
Entre as atividades econômicas de maior volume de novos registros, o comércio permaneceu com a maior concentração

Pequenos
Estabelecimentos do
regime Simples Nacional
concentraram 91,56%
do total (151.787)

Continuidade de projetos

Corecon da Paraíba empossa nova direção
Foto: Divulgação

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

O Conselho Regional de Economia da Paraíba (Corecon-PB)
pretende dar continuidade aos
projetos e parcerias desenvolvidos em 2021 em conjunto com
as federações empresariais, outros conselhos profissionais e a
Universidade Federal da Paraíba
(UFPB). A informação é do economista Francisco Nunes, que assumiu a presidência do Corecon
após reunião dos conselheiros da
entidade.
Ele informou que a pretensão
é prosseguir a construção do Pacto
de Desenvolvimento da Paraíba e
intensificar as relações com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado para a disseminação do pensamento da obra do
economista Celso Furtado. “A gente
pretende continuar essa construção com a própria universidade
que tem sido uma instituição que
nos relacionamos bem através do
Núcleo Celso Furtado e intensificar o trabalho sobre o nosso maior
ícone em termos de economista no
Brasil, que é Celso Furtado”, afirmou Francisco Nunes.
De acordo com o presidente
do Corecon-PB, as ações futuras
continuarão tentando dar o de-

Primeira sessão plenária ordinária do ano de 2022 do Corecon-PB foi realizada no último dia 6, com as posses do presidente e vice
vido reconhecimento e valorização da profissão de economista
sobretudo em um momento em
que o Brasil e o mundo estão demandando muito essa categoria
profissional que pode esclarecer
cenários econômicos que não são
facilmente compreendidos pela
população em geral.
Segundo o presidente do
Conselho Regional de Economia

do Estado, em 2021 foram realizados muitos investimentos nas
relações institucionais, colocando
o Corecon-PB em sintonia com
outras instituições, a exemplo da
Empresa Paraibana de Comunicação (EPC). Também foi realizada
a interação com outras entidades, como o Fórum Celso Furtado
de Desenvolvimento da Paraíba
(FCF), as Federações (das indús-

trias, do comércio, da agricultura,
associações comerciais e a Associação Comercial da Paraíba).
“Também passei uns 10 meses
colaborando na coluna do Caderno
de Economia do jornal A União.
Nessas articulações, tivemos ainda
o envolvimento com a Ordem dos
Advogados do Brasil na Paraíba
(OAB-PB) e o Conselho de Contabilidade”, afirmou o gestor.

Mesmo em um ano ainda desafiador, com a retomada lenta
das atividades e a permanência da
pandemia do novo coronavírus, a
Energisa conseguiu realizar ações
e obras de eficiência energética
no estado, beneficiando 370 mil
pessoas e 130 municípios. Foram investidos R$ 6.836.373,16
milhões na área social, da saúde,
além da revitalização de 2.714
pontos de iluminação pública.
Após cinco meses sem poder
rodar as cidades, o projeto ‘Nossa
Energia’ retomou suas atividades
em agosto do ano passado. Nesse
período, a unidade móvel conseguiu visitar 130 municípios e
realizar a troca de 80.511 lâmpadas. A Energisa realizou, ainda, a
substituição de 280 geladeiras de
moradores de comunidades.
A especialista em eficiência
energética da concessionária,
Carla Petrucci, conta que com a
análise das informações ampliou
a quantidade de beneficiados e

alcançou famílias em diversas
comunidades, especialmente nas
regiões mais carentes. “Foi um
trabalho de formiguinha, indo
em cada bairro, mas que mostrou grande resultado”, declarou.
Os moradores também recebem
orientações do uso adequado da
energia, atrelando economia e eficiência.
Em 2021, a Energisa ainda finalizou as obras de melhora na eficácia dos sistemas de iluminação
e climatização do SAS de Campina
Grande. No local, foram investidos
cerca de R$ 400 mil na substituição de 139 luminárias e lâmpadas
por equipamentos de LED, que
consomem menos energia, iluminam melhor e duram mais tempo;
61 aparelhos de ar-condicionado;
conjunto para aquecimento solar
de água composto por 10 boilers
com capacidade de mil litros cada,
50 coletores solares necessários
para o aquecimento da água de
forma eficiente.

Ação de eficiência beneficia
370 mil pessoas na Paraíba

Livros de Celso Furtado
e um simpósio nacional
Outra importante parceria citada pelo representante
do Corecon-PB foi com a Assembleia Legislativa da Paraíba
(ALPB) e o governo do Estado, além da organização do
Pacto de Desenvolvimento da Paraíba, movimento no qual
a entidade participa com as partes estratégica e técnica. Ele
destacou inclusive a relação de colaboração com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de João
Pessoa (PMJP).
“Estamos montando esse pacto para fazer uma agenda
de desenvolvimento para o Estado. Ainda tivemos algumas
ações em comemoração ao centenário de Celso Furtado com
a edição de mais dois livros sobre a obra dele e sua memória.
Esse é o trabalho que a gente vem fazendo e pretendemos
intensificar ainda mais em 2022”, declarou.
No final do ano, a entidade promoveu algumas homenagens em reconhecimento a profissionais que são agraciados
com várias honrarias a exemplo da medalha Celso Furtado
(a maior do Conselho), o economista do ano e o prêmio
destaque de jornalismo na área econômica. Esse último foi
recebido pela diretora-presidente da EPC, Naná Garcez.
“2021 foi um ano muito positivo e produtivo, apesar
das dificuldades da crise pandêmica. Pretendemos seguir na
mesma linha e esse ano temos algo a mais assim, porque
vamos realizar em novembro deste ano, em João Pessoa, o
Simpósio dos Conselhos Regionais de Economia, com conselhos regionais de todo o Brasil para um encontro de três
dias”, avalia Francisco Nunes.
Na primeira sessão plenária ordinária do ano de 2022
do Corecon-PB, realizada no último dia 6, os economistas
Francisco Nunes e Celso Mangueira foram eleitos e empossados nos cargos de presidente e vice-presidente, com
mandato para o exercício de 2022.
Também foram empossados no evento os conselheiros
eleitos no pleito realizado entre os dias 27 e 29 de outubro
do ano passado, com mandato para o triênio 2022/2024:
conselheiros efetivos – Celso Pinto Mangueira, Márcia Cristina Silva Paixão e Ruben Castedo Ramirez, tendo como
suplentes os economistas Rodrigo Alves da Costa, Alexandre
Nascimento da Silva e Anailza Flávia Alves de Lira.

Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado da
Fazenda da Paraíba (Sefaz-PB)
encerrou 2021 com 165.772 inscrições estaduais ativas, incluindo todos os regimes de apuração,
segundo dados do Núcleo de Manutenção Cadastral da secretaria, uma alta de 14,02% de novas
inscrições sobre o ano anterior
(145.387).
Em números absolutos, o
número de novas inscrições alcançou 20.385 estabelecimentos
apenas em 2021, o que representou uma média mensal de 1.698
novas inscrições concedidas pela
Sefaz-PB, no ano passado.
Por regime de apuração, os
estabelecimentos do regime Simples Nacional, que incluem as
inscrições da figura do Microempreendedor Individual (MEI) e
das micro e pequenas empresas
optantes do Simples, concentraram 91,56% do total (151.787),
sendo 124.350 inscrições de MEI
e 27.437 inscrições de micro e
pequenas empresas optantes do
Simples; enquanto as empresas
do regime Normal encerraram
o ano de 2021 com 9.389 inscrições estaduais. Esses três regimes
concentram 97,24% do total dos
estabelecimentos. Completam os
regimes as empresas de Produtor Rural (2.633 inscrições ativas)
e as de Substituição Tributária
(1.872 inscrições ativas).
Entre as atividades econômicas de maior volume de inscrições
estaduais, incluindo todos os regimes de apuração na Sefaz-PB,
o comércio permaneceu em 2021
com a maior concentração das
inscrições estaduais (106.995 inscrições) ou 64,54% do total das
inscrições, enquanto os setores da
indústria com 24.479 e de serviços com 24.422 terminaram praticamente empatados em números
de inscrições estaduais. A agropecuária, com 3.143 inscrições, e
o atacado, com 2.557 inscrições,
completaram os números das inscrições por atividade econômica.
Na distribuição dos estabelecimentos nas cinco gerências
regionais da Sefaz, a 1ª Gerência
Regional, que tem como sede João
Pessoa, fechou 2021 com de 77,104
de inscrições ativas, o que representa 47% do número de estabelecimentos de ICMS do Estado. Em
segundo lugar ficou a 3ª Região,
que tem sede em Campina Grande, com 38.340 estabelecimentos
com inscrição estadual, representando 23,39% do total. A 2ª Região, que tem sede em Guarabira,
concentra o terceiro maior volume
de inscrições ativas no estado com
16.838 unidades e participação de
10,27%, enquanto Sousa, sede da
5ª Gerência Regional com 16.608
(10,13% das inscrições), e de Patos, sede da 4ª Regional (14.985),
com 9,14% do total, vêm respectivamente na sequência.

Projeto ‘Nossa Energia’ retomou suas atividades em agosto do ano passado
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Caixa anuncia calendário de
pagamento do abono salarial
Benefício será pago de 8 de fevereiro a 31 de março a 23 milhões de trabalhadores inscritos no PIS/Pasep
Thaís Barcellos
Agência Estado

A Caixa e o Ministério
do Trabalho e Previdência
confirmaram ontem que o
pagamento do abono salarial em 2022 (referente a
2020) será efetuado de 8
de fevereiro a 31 de março,
datas que já haviam sido
aprovadas pelo (Conselho Deliberativo do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (Codefat). O ministro
do Trabalho e Previdência,
Onyx Lorenzoni, afirmou,
em live, que o benefício irá
liberar este ano R$ 21,82
bilhões para 23 milhões de
trabalhadores (22 milhões
inscritos no PIS, pagos pela
Caixa, e 1 milhão inscritos
no Pasep, pagos pelo Banco
do Brasil.
“Este pagamento vai
ajudar nessa época de recuperação dos efeitos econômicos da pandemia”, afirmou Onyx.
Ele ainda afirmou que
os residentes dos Estados
da Bahia e Minas Gerais afetados pelas chuvas poderão
sacar o benefício já no primeiro dia de pagamento.
Segundo o ministro, foram
identificados 107 mil trabalhadores nessa condição,
conforme as portarias 3.115
e 3.123 do Ministério de Desenvolvimento Regional que
reconhecem situação de
emergências em municípios
de Minas Gerais e Bahia,
respectivamente.
O valor total é de R$
101,992 milhões. “É uma
normativa do Codefat, que
determinou que todas as
pessoas que estão referenciadas nas portarias do
Ministério de Desenvolvimento Regional e no estado
de calamidade recebam no
primeiro dia de pagamento.

Novas cidades reconhecidas
em situação de calamidade também serão incluídas
nesta data do dia 8 para
quem está registrado no
PIS.”
Na Caixa, o pagamento
irá ocorrer do dia 8 de fevereiro a 31 de março, conforme o mês de nascimento.
Para os trabalhadores públicos beneficiários do abono,
o pagamento será efetuado
pelo Banco do Brasil entre
15 de fevereiro e 24 de março, seguindo o número de
inscrição no Pasep.
Conforme o ministro, a
partir de 1º de fevereiro, os
trabalhadores poderão consultar nos canais do Ministério, da Caixa e do Banco do
Brasil o dia do pagamento e
o valor do benefício.
Também presente na
live, o presidente da Caixa,
Pedro Guimarães, esclareceu que os beneficiários
moradores das localidades
que estão em situação de
emergência pelas chuvas
não precisam procurar o
banco para ter direito a
receber o benefício no primeiro dia de pagamento.
“Já liberamos saque calamidade do FGTS para 10 cidades de Bahia e Minas Gerais. Nesse caso, é preciso
de solicitação da prefeitura
ao Ministério do Desenvolvimento Regional com as
áreas que foram afetadas.
(No Abono), as pessoas não
precisam ir à Caixa, porque
tudo será validado pelo Ministério do Trabalho, a Caixa receberá essa informação, e automaticamente as
pessoas receberão.”
O pagamento na Caixa
pode ser feito por meio de
crédito em conta corrente ou poupança do banco,
crédito no Caixa Tem, em
conta de poupança social

Foto: Agência Estado

R$ 21,82 bi
é o valor total do
benefício que será
pago este ano,
referente ao exercício
de 2020
digital aberta pela Caixa
ou por cartão do cidadão
e senha, nos casos em que
não for possível abrir conta digital.
Guimarães ainda argumentou que o governo está
“antecipando” em 10 meses
o pagamento do abono, que
anteriormente era pago ao
longo de 12 meses. O pagamento, porém, é referente
ao ano-base de 2020.
No ano passado, por
recomendação da Controladoria Geral da União (CGU),
o governo alterou o calendário do benefício, de modo
que agora é pago sempre no
segundo exercício após a
aquisição do direito. Antes,
o pagamento era feito entre julho do ano posterior à
aquisição direito e junho do
ano subsequente.
Tem direito ao abono
salarial o trabalhador com
carteira assinada que recebe até dois salários mínimos, esteja há pelo menos
cinco anos inscrito no PIS/
Pasep e tenha trabalhado
pelo menos 30 dias no ano
-base. O valor do benefício
varia conforme o número
de meses trabalhados, atingindo o máximo de um salário mínimo (R$ 1.212) para
quem trabalhou os 12 meses no ano-base.

Preço do etanol apresenta
redução em 18 estados
Agência Estado
Os preços médios do
etanol hidratado caíram em
18 estados na semana entre
2 e 8 de janeiro, de acordo
com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP) compilado pelo AE-Taxas. Em outros sete estados e
no Distrito Federal, os preços
subiram, enquanto no Amapá não houve levantamento.
Nos postos pesquisados pela
ANP em todo o país, o preço
médio do etanol caiu 0,24%
na semana em relação à anterior, de R$ 5,063 para R$
5,051 o litro. Foi o sétimo recuo consecutivo na cotação
média do país.
Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos
avaliados, a cotação média
do etanol hidratado ficou
em R$ 4,878 o litro, queda
de 0,10% ante a semana
anterior.

O preço mínimo registrado na semana para o
etanol em um posto foi de
R$ 4,309 o litro, em São
Paulo, enquanto o menor
preço médio estadual, de
R$ 4,610, foi registrado em
Mato Grosso. O preço máximo, de R$ 7,797 o litro, foi
verificado em um posto do
Rio Grande do Sul. O maior
preço médio estadual também foi o do Rio Grande do
Sul, de R$ 6,724.
Na comparação mensal,
o preço médio do biocombustível no país caiu 4,84%.
O estado com maior queda
no período foi Mato Grosso,
onde o litro se desvalorizou
11,18% no mês. Na apuração
semanal, a maior queda porcentual de preço, de 2,71%
foi observada no Rio Grande do Sul; e a maior alta, de
1,37%, aconteceu no Piauí.

Competitividade
A gasolina foi mais
competitiva que o etanol
em todos os estados e no

Distrito Federal na semana
entre 2 e 8 de janeiro, mostra o levantamento da ANP
compilado pelo AE-Taxas.
Os critérios consideram
que o etanol de cana ou de
milho, por ter menor poder
calorífico, tenha um preço
limite de 70% do derivado de petróleo nos postos
para ser considerado vantajoso. Na média dos postos pesquisados no país, o
etanol está com paridade
de 76,58% ante a gasolina.
Em Mato Grosso, porém, o biocombustível já
está quase se tornando
mais vantajoso: a paridade
na semana foi de 70,46%. O
segundo estado mais próximo dos 70% é Goiás, com
72,29%. São Paulo, principal produtor e consumidor
do biocombustível, tem paridade em 77,18%.
No Rio Grande do Sul,
a paridade é de 102,30%
- ou seja, o litro do etanol
está mais caro do que o da
gasolina.

O pagamento na Caixa pode ser feito por meio de crédito em conta corrente, poupança do banco ou crédito no Caixa Tem

Queda da economia

Produção industrial cai 20%
em 10 anos e fragiliza PIB
Daniela Amorim e
Vinicius Neder
Agência Estado

Ainda sob os efeitos
da crise causada pela Covid-19, a indústria brasileira chegou a novembro
passado com seis meses de
quedas na produção, marcando uma década perdida
e uma redução de 20% desde 2011. Apesar da pandemia, as dificuldades vêm de
antes. Ao longo da década
de 2010, a participação da
indústria no Produto Interno Bruto (PIB) encolheu
33%, e foram aniquilados
cerca de 800 mil empregos
no setor, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os
efeitos se espalham, já que
as vagas formais são uma
marca do emprego industrial, mostra estudo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial
(Iedi).
“O setor industrial, ano

a ano, vem perdendo espaço na estrutura econômica
do país”, diz André Macedo,
gerente da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), do IBGE.
Após afundar com a
paralisação das fábricas
em meio ao isolamento social, no início da pandemia,
a produção ensaiou uma
recuperação no segundo
semestre de 2020 e chegou
a superar o nível pré-Covid-19. Ao longo de 2021,
porém, a retomada rateou.
Segundo o IBGE, depois
de seis meses de quedas
consecutivas, a produção
industrial operava, em novembro, 20,4% abaixo do
pico alcançado em maio de
2011.
Fatia menor
Com a produção andando de lado, a indústria
vem perdendo participação
na economia como um todo.
De 2010 a 2020, a fatia do
setor no PIB caiu de 27,4%
para 20,5%. Em outubro de

2021, o PIB industrial ainda
era 14% menor do que em
março de 2014, último mês
antes da recessão que se estendeu até 2016, mostram
cálculos com base em estimativas do Monitor do PIB
da Fundação Getúlio Vargas
(FGV).
Segundo
economistas ouvidos pelo Estadão/
Broadcast, a indústria vem
sendo afetada por uma
combinação de problemas
conjunturais, que variam
conforme a crise do momento, e estruturais. São
eles inflação e juros elevados, câmbio desfavorável
(quando a cotação do dólar
fica baixa demais perante
o real, dificulta as exportações e favorece as importações), desequilíbrios nas
contas do governo, incertezas políticas e econômicas,
gargalos de infraestrutura,
o complexo sistema tributário, a falta de mão de obra
qualificada e o custo da
energia.w

FecomercioSP defende mais
segurança no uso do Pix
Thaís Barcellos
Agência Estado

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo
(FecomercioSP) enviou ao
Banco Central propostas para
aumentar a segurança na utilização do Pix, o sistema de
pagamentos instantâneos desenvolvido pelo BC. Depois do
aumento de fraudes e crimes
com a ferramenta, a autoridade monetária já adotou novas
regras, como a limitação a R$
1 mil para transferências no
período noturno, mas a FecomercioSP avalia que as medidas são insuficientes.
“Os criminosos utilizam
contas laranja e/ou contas
de aluguel/passagem para

cometer atos ilícitos e direcionar rapidamente os recursos
extraídos, de forma que não
seja possível o rastreamento
dos valores”, disse a FecomercioSP, em nota.
Nesse sentido, uma das
propostas é restringir transferências imediatas para contas que tenham sido criadas
há menos de três meses, considerando que muitas delas
são feitas apenas para realização de fraudes.
A federação também
sugere combinar essa regra
com a adoção de medidas
para verificar a identidade
de recebedores. A ideia é que,
nas três primeiras operações,
o usuário realize uma dupla
checagem (confirmando, por
exemplo, os dados via celu-

lar e e-mail ou inserindo um
código de segurança), o que
permitiria a rastreabilidade
das informações.
A FecomercioSP ainda
propõe aumentar os critérios
para abertura de contas digitais, como confirmação da
veracidade de documentos
enviados via reconhecimento
fácil, biometria ou código PIN.
O assessor econômico
da FecomercioSP, Fábio Pina,
reconhece que as medidas
não vão acabar com o problema, mas tendem a dificultar ações criminosas e/ou a
facilitar a identificação de
transações suspeitas, como
quando uma conta fica parada por meses e, na sequência, começa a receber várias
transferências por Pix.
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MG: polícia identifica décima
vítima da queda de paredão
Além das dez pessoas mortas na tragédia, em Capitólio, outras 24 pessoas que estavam nas embarcações ficaram feridas
Alex Rodrigues
Agência Brasil

Peritos da Polícia Civil de
Minas Gerais identificaram,
ontem, a última das dez pessoas que morreram no desmoronamento de um bloco
de pedras no Lago de Furnas,
em Capitólio (MG), no último
sábado.
Assim como os outros
nove mortos na tragédia, Carmem Pinheiro da Silva, de
43 anos, estava a bordo da
lancha Jesus, uma das quatro
diretamente atingidas pela
queda do paredão de pedra
que se desprendeu sobre os
barcos dos turistas que visitavam o lago.
Mais cedo, a Polícia Civil
já tinha divulgado os nomes
de quatro vítimas identificadas nas últimas horas.
São elas Rodrigo Alves dos
Anjos, de 40 anos; Geovany
Teixeira da Silva de 38; Tiago
Teixeira da Silva Nascimen-

Foto: Divulgação/CBMMG

to de 35 e Geovany Gabriel
Oliveira da Silva, de 14 anos.
Anteontem, os peritos
confirmaram a morte de Júlio
Borges Antunes (68); de Mykon Douglas de Osti (24); de
Camila Silva Machado (18), e

Polícia Civil
instaurou inquérito
para investigar as
responsabilidades pelo
acidente trágico

também a morte de Sebastião
Teixeira da Silva (64) e de sua
esposa, Marlene Augusta Teixeira da Silva (57).
As dez vítimas foram
identificadas por reconhecimento das impressões digitais.

Três delas foram reconhecidas
com o auxílio de peritos da
Polícia Federal (PF).
Ao menos outras 24 pessoas que estavam a bordo de
embarcações precisaram de
socorro, e muitas delas foram
levadas a unidades de saúde
com fraturas e escoriações.
A Polícia Civil instaurou
inquérito policial para investigar as responsabilidades.
Além disso, a Marinha, responsável por fiscalizar a navegação nos cursos d’agua,
também vai apurar as circunstâncias da tragédia.
Desde que as imagens
do enorme bloco de pedra
atingindo embarcações com
turistas começaram a ser veiculadas, fotos e até mesmo
mensagens antigas em que
pessoas apontam a trinca no
paredão de pedra e o risco
iminente de queda foram recuperadas para questionar a
falta de orientação sobre os
riscos do local.

Desmoronamento de um bloco de pedras no Lago de Furnas, em Capitólio (MG), aconteceu no último sábado

Chuvas seguem causando mortes em Minas Gerais
Alex Rodrigues
Agência Brasil

As fortes chuvas que há
semanas atingem Minas Gerais continuam afetando a população e causando prejuízos
e transtornos de todo tipo.
Casos de rios transbordando,
alagamentos e inundações se
espalham por várias regiões
do estado, e os números de
desabrigados e desalojados
não param de aumentar.
Desde o início da estação
chuvosa – que, este ano, começou em outubro, um mês
antes que o habitual – ao menos nove pessoas já perderam
suas vidas devido às chuvas
e suas consequências. Neste
número não estão incluídas
as dez mortes causadas pelo
desprendimento de um bloco
de pedras no Lago de Furnas,

em Capitólio (MG), no último sábado. As causas desta
tragédia ainda estão sendo
apuradas, mas autoridades
estaduais já anteciparam que
parte do paredão rochoso
pode ter ruído por efeito da
ação das águas.
Até a manhã de ontem,
prefeituras de 145 das 853 cidades mineiras já tinham decretado situação de emergência. Na divisa entre Conceição
do Pará e Pará de Minas, na
região central do estado, moradores estão deixando residências em áreas sob risco
de serem atingidas pelo potencial rompimento da barragem hidrelétrica da Usina do
Carioca e eventual aumento
do nível do Rio São João.
Devido à intensidade
das chuvas, a mineradora
Vale e a Companhia Siderúr-

gica Nacional (CSN) paralisaram parte de suas operações
no estado. Em nota, a Vale
informou que interrompeu a
circulação de trens na estrada de ferro que liga Vitória
(ES) a Minas Gerais, o que
afeta o escoamento de parte
de sua produção. A medida, segundo a empresa, visa
a garantir a segurança dos
seus empregados e da população. Além disso, a mineradora garante estar monitorando suas barragens.
A decisão da CSN atinge tanto suas atividades em
mineração, quanto siderúrgica. Em um comunicado ao
mercado, as companhias CSN
e CSN Mineração informam
que suspenderam, temporariamente, as operações de
extração e movimentação na
mina Casa de Pedra, em Con-

gonhas (MG) e a operação
portuária de carregamento
de minério no Terminal de
Carvão (Tecar), no Porto de
Itaguaí (RJ).
De acordo com a Defesa
Civil estadual, em toda a Região Metropolitana de Belo
Horizonte foram registrados,
entre 20h da última sexta-feira e as 7h de ontem, pelo menos 287 pedidos de socorro
a pessoas ilhadas; 120 ocorrências de desabamentos,
desmoronamentos ou algum
colapso estrutural; 30 chamados relacionados a deslizamentos ou soterramentos e
38 pedidos de corte e retirada
de árvores caídas em vias públicas ou sobre imóveis.
Ainda na capital, uma
mulher de 42 anos de idade
morreu soterrada no último
domingo. A casa da vítima,

Covid: mais de 150 voos
são cancelados no país

SP: 84% das famílias
vão vacinar as crianças

Agência Estado

Daniel Mello

Mais de 150 voos foram
cancelados após aumento de
casos de Covid-19 e Influenza,
tanto entre pilotos e demais
tripulantes de aeronaves quanto entre a população em geral.
Voos da Azul e da Latam foram
os que mais tiveram de ser cancelados. A Gol não reportou
cancelamentos.
No último domingo, a Latam informou o cancelamento
de 47 voos. Na última semana,
mais de 100 voos da Azul também foram cancelados.
Já a Gol informou que
toma medidas para garantir a
operação nos próximos dias. A
empresa área diz oferecer remarcação ou reembolso sem
custos adicionais aos passageiros. Na Azul, funcionários receberam um e-mail do presidente, John Rodgerson, na noite da
última quarta-feira alertando

para o “alto número de dispensas médicas” tanto no grupo de
voo quanto em áreas administrativas da companhia.
A Azul informou ao jornal
O Estado de S. Paulo que “mais
de 90% das operações da companhia estão funcionando normalmente e que os clientes
impactados estão sendo notificados das alterações, reacomodados em outros voos da
própria companhia e recebendo toda a assistência necessária conforme prevê a resolução
400 da Anac”.
No último domingo, a
Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) disse que monitora
casos de doenças respiratórias
dos tripulantes do setor aéreo.
O órgão informou ainda acompanhar as medidas tomadas
pelas empresas aéreas para reduzis os impactos dos cancelamentos de voos e a assistência
prestada aos passageiros.

Agência Brasil

Pesquisa realizada pelo
Sistema Estadual de Análise
de Dados (Seade) apontou
que 84% das famílias com
crianças entre 5 e 11 anos
de idade no estado de São
Paulo pretendem aderir à
vacinação infantil contra a
Covid-19. A pesquisa ouviu,
por telefone, 1,12 mil pais,
mães e responsáveis por
crianças nessa faixa de idade
em todo o estado.
O percentual de famílias que pretende vacinar as
crianças é maior na região
metropolitana de São Paulo,
com 87%. No interior do estado, 81% dos pais e responsáveis dizem que levarão os
filhos para serem imunizados contra o coronavírus.
Entre as mulheres, o índice
que pretende imunizar as

crianças é 89% e entre os
homens, 76%.
A adesão à imunização
também é maior entre as
famílias menos escolarizadas e com menor instrução.
Entre aqueles com renda
de até um salário mínimo,
92% pretendem vacinar as
crianças, o mesmo percentual para quem estudou até
o ensino fundamental. Nas
famílias que recebem mais
de três salários mínimos,
72% pretendem vacinar as
crianças contra a Covid-19.
Entre aqueles que têm o ensino superior o percentual
ficou em 77%.
A grande maioria (91%)
dos responsáveis por crianças que estudam em escolas
ou creches públicas pretendem aderir a campanha de
imunização, índice que cai
para 76% para as matriculadas nas redes particulares.

cujo nome não foi divulgado,
desabou e, quando os bombeiros chegaram, já encontraram
a mulher sem vida. Além disso,
parte da estrutura de um prédio do bairro Buritis desabou
e os moradores só puderam
retornar as suas casas depois
que Defesa Civil descartou o
risco do prévio ruir.
Também no último domingo, parte de um terreno
(um talude) deslizou e atingiu residências do centro da
cidade de Dores de Guanhães,
a cerca de 100 quilômetros
de Ipatinga. Os bombeiros
socorreram quatro pessoas
que foram levadas ao hospital
municipal, onde uma das vítimas faleceu.
Na cidade de Rio Piracicaba, a cerca de 50 quilômetros de Itabira, na região
central do estado, moradores

ficaram ilhados depois que
o rio de mesmo nome subiu.
Já em Divinópolis, a cerca de
250 quilômetros de distância,
ao menos 58 pessoas tiveram
que deixar suas residências e
se abrigar na casa de parentes, amigos ou hospedagens
particulares.
No momento da publicação desta reportagem,
bombeiros estavam tentando localizar duas supostas
pessoas soterradas, uma em
Brumadinho, outra em Ouro
Preto, onde, no último sábado, um deslizamento de terra
atingiu uma casa, matando
um homem de 55 anos, Geraldo Neves. Só em Ouro Preto,
mais de 170 pessoas foram
desalojadas, ao menos três
casas foram destruídas e a
prefeitura já decretou situação de emergência.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 0003/2021
O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte - SENAT, CAJAZEIRAS/PB, comunica aos interessados que realizará Concorrência
a fim de Selecionar e contratar empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva de
equipamentos e periféricos odontológicos, com fornecimento de peças de reposição, a fim de que
seja prestada assistência técnica mensal no consultório odontológico, para atender a demanda
da Unidade Operacional DN-129 do SEST SENAT”, cujo recebimento dos envelopes contendo a
documentação e a proposta será no dia 31/01/2022 às 10h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a
Unidade do SEST SENAT Cajazeiras/PB, até o dia 30/01/2022, das 08 as 17hrs, situado Rodovia
Governador Antônio Mariz, S/N – Km 505 BR 230 – Bairro Jardim Cidade Nova – Cajazeiras/PB
ou solicitar através do e-mail licitacao.dn129@sestsenat.org.br.
José Carlos da Conceição Júnior
Presidente da Comissão de Licitação
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Rosas do deserto e orquídeas
são destaque de feira em CG
Evento acontece no Shopping Luiza Motta, das 9h às 20h, e prossegue até o próximo sábado, na Rainha da Borborema
Escolher lindas flores
para presentear uma pessoa
especial é o tipo de tradição que, sem dúvida, nunca
sai de moda. A feira de rosas
do deserto e orquídeas começou nessa segunda-feira,
(10), em Campina Grande,
com opções acessíveis para
todos os gostos. A feira acontece no Shopping Luiza Motta,
das 9h às 20h. A feira acontece até o dia 15 de janeiro.
O festival, que já se tornou tradição em cidades da Paraíba,
dessa vez irá reunir em um só
lugar opções das duas espécies, em Campina Grande. A
entrada é gratuita e, durante
a feira, serão vendidas unidades a partir de R$ 10, de variadas cores e tamanhos.
Conhecidas por sua beleza, as orquídeas muitas vezes são usadas para decorar
ambientes internos, varandas, quintais e halls de entrada. Uma boa opção é dá-la
em um vaso transparente,
que reforce sua beleza, jun-

Fotos: Divulgação

to a uma caixa de chocolates,
por exemplo.
Já as rosas do deserto
têm uma beleza única, podendo chegar a medir até quatro
metros de altura e um metro
e meio de largura quando
cultivada em seu ambiente
natural. Esse tipo de flor se
adapta facilmente a países
tropicais, como o Brasil, por
serem plantas originárias de
áreas muito quentes. O seu
formato é diferenciado: o
caule é mais grosso na base
porque a flor precisa de estrutura para suportar bastante vento e reservar água.
SERVIÇO
n Feira Rosas do Deserto e Feira de Orquídeas
n Data: De ontem até
15 de janeiro
n Hora: Das 9h às 20h
Local: Shopping Luiza
Motta, Campina Grande.

Pesquisa estuda os
botos da Amazônia
Alana Gandra
Agência Brasil

Unidades são vendidas a partir de R$ 10, de variadas cores e tamanhos

Jardim Botânico RJ

Mostra virtual apresenta expedição
de naturalistas alemães no Brasil
Alana Gandra
Agência Brasil

A aventura dos naturalistas alemães Carl Friedrich
Philipp von Martius (17941868) e Johann Baptist Ritter von Spix (1871-1826) é
o tema da exposição virtual
Spix e Martius, uma viagem
pelo Brasil, 1817 – 1820,
que ficará disponível para o
público do Jardim Botânico
do Rio de Janeiro (JBRJ) até
o próximo mês de junho. A
exposição pode ser acessada pela internet.
A mostra faz parte das
comemorações dos 20 anos
de criação da Escola Nacional
de Botânica Tropical do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (ENBT/JBRJ).
O público interessado
poderá acompanhar a expedição científica feita pelos
dois naturalistas que viajaram mais de 10 mil quilômetros por terra e rios, desde
o Rio de Janeiro até a selva
amazônica.
Nesse percurso, eles coletaram milhares de exemplares de plantas, animais e artefatos e registraram em textos

e ilustrações feitas à mão as
paisagens, a flora, a fauna e os
povos encontrados.

Oito ambientes
Segundo informou o
JBRJ, por meio de sua assessoria de imprensa, a exposição está distribuída por oito
salas, em que a história da
expedição é contada e contextualizada, e nas quais o
trabalho científico de Spix
e Martius é apresentado. O
conteúdo foi produzido por
um time de pesquisadores de
cinco instituições, sob a curadoria do professor e ilustrador botânico Paulo Ormindo,
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
e da ENBT/JBRJ.
A exposição traz vídeos,
em formato de breves documentários, e imagens de
raras ilustrações de mais de
100 espécies de plantas e animais, de mais de 30 paisagens
dos biomas brasileiros e de
quatro tribos indígenas. São
apresentadas de forma detalhada 59 espécies de plantas
ilustradas e as fotografias
de mais de 50 exsicatas, ou
amostras de plantas secas,

coletadas por Martius no Brasil, além das ilustrações de 48
espécies de animais.
Destaque ainda para
as espécies descobertas pelos naturalistas, bem como
espécies emblemáticas dos
biomas percorridos por eles
e algumas hoje ameaçadas
de extinção. Todas são apresentadas com seus nomes
populares, nomes científicos
da época e nomes científicos
atualizados, segundo a Flora
do Brasil e o Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil.
Também são fornecidas informações atuais sobre sua
distribuição geográfica e a
avaliação do risco de extinção, de acordo com o Livro
Vermelho da Flora do Brasil e
a lista global de espécies avaliadas da União Internacional
de Conservação da Natureza
(IUCN).
Acesso
A visita à exposição pode
ser realizada pelo computador e celular, de modo a permitir o acesso inclusive para
quem não tem banda larga.
A locução é em português,
com legendas em inglês e es-

panhol. Todo o conteúdo está
disponível para ser baixado
em PDF.
Segundo o JBRJ, a oportunidade de acesso de diferentes maneiras foi um dos
grandes desafios enfrentados
pelos realizadores. Para facilitar a navegação, uma barra
lateral em todas as salas permite trocar de idioma, baixar
PDFs, acessar bibliografia e
links de interesse, entre outras possibilidades.
O curador Paulo Ormindo destacou, em especial, as
possibilidades de utilização
dos conteúdos, com o objetivo de aproximar públicos
diversos, estudantes, professores e pesquisadores de diferentes lugares do país e do
exterior. “Diferentes tipos de
fontes, como imagens, textos, mapas do século 19, bem
como links de entrevistas e
de instituições, permitirão
diferenciados usos dos nichos
expositivos”.
A mostra é uma realização da Associação de Amigos
do Jardim Botânico (AAJB),
com direção de arte e design
da artista Mary Paz e patrocínio da Bahia Holding.

O conteúdo foi produzido
por um time de pesquisadores de cinco instituições,
sob a curadoria do professor e ilustrador botânico
Paulo Ormindo, da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro (UFRRJ)
e da ENBT/JBRJ

Um comportamento
desconhecido, observado
nos últimos anos por pesquisadores que estudam a
vida dos botos cor-de-rosa, espécie tradicional da
Amazônia, foi publicado na
revista científica Behaviour,
no ano passado, e deverá
continuar sendo objeto de
acompanhamento este ano,
tão logo se resolva a questão de financiamento para
o projeto. O comportamento agressivo é o ataque de
machos a filhotes, inclusive
a recém-nascidos.
A equipe de pesquisadores do Projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia e do Projeto Boto
é liderada pela cientista
brasileira Vera Maria da
Silva, membro da Rede de
Especialistas em Conservação da Natureza (RECN), da
Fundação Grupo Boticário,
que há 26 anos monitora
os botos em campo, quase
diariamente, na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Nesse período, a população de botos
marcados pelos biólogos
alcançou 758 animais de
todas as faixas etárias.
“Há fêmeas que acompanhamos há cinco gerações: bisavó, avó, mãe, filha,
neta. São vários animais
bem conhecidos”, disse
Vera à Agência Brasil. Todo
ano são feitas expedições
para capturar e marcar os
animais, antes de devolvê
-los aos rios.
Em 2013, foi observado o primeiro comportamento incomum na espécie
Inia geoffrensis, que são os
botos cor-de-rosa do Rio
Amazonas. O último registro data de 2018. “Para nós,
foi uma surpresa”, disse a
bióloga. O comportamento
observado destoa também
de outras espécies de golfinhos. Os pesquisadores
não tinham registrado isso
antes desse primeiro evento. Os outros casos foram
percebidos em 2014, 2016
e 2017.
Embaixo d’água
Vera Maria explicou
que, mesmo monitorando diariamente os botos,
a chance de registrar esse
tipo de comportamento é
reduzida, inclusive porque
a maior parte ocorre embaixo d’água, o que não é
acompanhado pelas equipes. Ela destacou também
que o fato de não registrar,
não significa que os ataques
não ocorram. “Nós é que
não tivemos a oportunidade de registrá-los antes”.
Outra questão é que,
com tantas horas de observação desses animais, por
que tão poucos registros
foram feitos e por que só
recentemente?, comentou a
pesquisadora. São perguntas para as quais os pesquisadores buscam respostas.

Comportamento
Até então, Vera Maria
afirmou que esse comportamento agressivo não era
conhecido como uma característica dos botos da
Amazônia. Ela informou
que um evento de agressão
foi registrado por equipe da
Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro (UFRRJ)
com o boto-cinza, da Baía
de Guanabara, que não confirmou, entretanto, a morte
do filhote.
Há casos relatados
com o golfinho do tipo nariz-de-garrafa, ou flipper,
que tem um comportamento reprodutivo diferente,
no qual os machos formam
uma “aliança e controlam
a fêmea por um período”,
fato que não ocorre com o
boto da Amazônia, segundo a líder da expedição. Ela
Informou que para cerca
de 70 espécies de golfinhos
no mundo, há registro apenas de agressões desse tipo
para quatro ou cinco delas.
“É muito pouco”, disse.
A equipe pretende dar
continuidade ao monitoramento, fazendo observação diária da população
de botos marcados na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Mamirauá. “Se
aparecerem novas informações, temos que registrar e
ir reportando.”
Vera afirmou que existe a probabilidade de haver
um período com maior frequência desse comportamento, que é o correspondente ao nascimento dos
filhotes, entre setembro e
outubro de cada ano. “Poderia ser que esse tipo de
comportamento já fosse
mais frequente.” A meta
da equipe não é se dedicar
especificamente a esse tipo
de registro, mas continuar
fazendo o monitoramento.
Felinos
Os botos diferem de
outros animais, como
os felinos. Os leões, por
exemplo, têm comportamento agressivo mais
conhecido. Quando eles
chegam em um grupo de
duas ou três leoas, matam
os filhotes que encontram
e que não são de sua linhagem, para garantir
que apenas o seu DNA
seja passado para as próximas gerações. Além disso, matar a prole faz com
que a fêmea entre em ciclo estral, ou cio, mais rapidamente, ficando fértil
para a reprodução.
“Ele cuida do seu harém e garante que aqueles filhotes são seus”. O
boto não tem esse comportamento de ficar com
a mesma fêmea ou grupo
de fêmeas por um tempo prolongado, apresentando uma característica
reprodutiva que os pesquisadores chamam de
“promíscua”, porque vários machos copulam com
várias fêmeas.

Esportes
Edição: Ivo Marques

Foto: Matheus Maranhão / BRB/ Brasília Basquete

Unifacisa
O Basquete Unifacisa tem hoje jogo de grande
importância contra o Cerrado, em Brasília, para
definir a classificação para a Copa Super 8. Página

Editoração: Luciano Honorato
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Amistosos DE pré-temporada

Busca pelo

time ideal
A menos de 15 dias da estreia em jogos oficiais, os
técnicos de Botafogo, Campinense e Sousa seguem
obervando jogadores para definir a equipe titular
ivo_esportes@yahoo.com.br

Em alguns estados, a temporada oficial já começou, mas para os clubes da Paraíba só começa no próximo dia 23, com a
abertura da Copa do Nordeste. A apenas
11 dias para a bola rolar, Campinense,
Botafogo e Sousa farão a partir de agora
os últimos amistosos de pré-temporada,
para fazer os ajustes finais antes da participação na competição regional. Raposa
e Dinossauro já realizaram os primeiros
jogos-treino, mas o Botafogo só começará
a testar a equipe, a partir dessa semana.
O Campinense foi o primeiro clube
a iniciar a pré-temporada, a Raposa já
fez dois amistosos e preferiu enfrentar
equipes profissionais. No primeiro jogo,
encarou o atual campeão do Rio Grande
do Norte, o Globo. A partida foi disputada no Renatão, em Campina Grande, e
terminou empatada em 1 a 1. No último
sábado, o rubro-negro jogou contra o Retrô, de Pernambuco, no Amigão, e perdeu
pelo placar de 2 a 1.
O técnico Ranielle Ribeiro quer o
time em ritmo de jogo e, por isso, pediu e
já foi atendido pela diretoria, que marcou
mais dois amistosos. O primeiro deles
será hoje, contra o Spartax, campeão
paraibano da terceira divisão. A partida
está programada para as 15 horas, no
Renatão. A segunda partida será no próximo sábado, mas o adversário ainda não
foi definido. A estreia da Raposa será na
terça-feira, dia 25, contra o Náutico, às 20

horas, no Estádio dos Aflitos, em Recife.
O Sousa também fez dois amistosos
de preparação para a estreia na Copa do
Nordeste. O Dinossauro enfrentou o Iguatu, no Ceará, e venceu por 3 a 1. Já no final
de semana passado enfrentou a equipe
amadora Adav, de Vieirópolis, e venceu
por 4 a 0. No próximo final de semana, o
time fará outro amistoso, mas a diretoria
ainda está à procura de um adversário.
O Sousa estreia na Copa do Nordeste,
contra o CSA, no domingo, dia 23, às 18
horas, no Marizão, em Sousa.
Dos três clubes que vão representar
a Paraíba na Copa do Nordeste, o Botafogo é o único que ainda não testou a
equipe em amistosos de pré-temporada.
O primeiro jogo será nessa quarta-feira,
às 15 horas, no CT da Maravilha do Contorno, contra o CSP. No domingo, o Belo
vai até Recife, jogar contra o Santa Cruz. O
time da estrela vermelha estreia na Copa
do Nordeste contra o Sergipe, às 19h30,
no Almeidão. Os demais clubes da Paraíba só estreiam no início de fevereiro,
no Campeonato Paraibano. O Treze, por
exemplo, vai começar a temporada 2022,
no dia 3 de fevereiro, contra o Sport. O
local ainda não foi definido pela FPF.
Apesar do longo período até a estreia, o
Galo já deu início aos amistosos de prétemporada. O primeiro foi disputado no
domingo em Bananeiras. O Galo venceu
uma seleção local por 4 a 0. No próximo
domingo, o Galo vai encarar o Sete de
Setembro, clube da primeira divisão do
futebol pernambucano.

No último domingo, o Treze goleou a Seleção de Bananeiras por 4 a 0 em seu primeiro amistoso do ano

Futebol Júnior

Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

No sábado passado, a Perilima perdeu de 5 a 0 para o São Paulo, eliminando qualquer chance de classificação

Perilima se despede hoje da
Copa São Paulo contra o CSE
Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Foto: Instagram/Trezeoficial

Ivo Marques

Na Maravilha do Contorno, muito
trabalho para os jogadores visando
o primeiro amistoso da temporada
2022, amanhã, contra o CSP

O futebol paraibano se
despede oficialmente, hoje,
da 52º edição da Taça São
Paulo de Futebol Júnior,
amargando mais uma campanha inexpressiva na história do torneio. Antes mesmo
do fim da última rodada da
primeira fase, os dois clubes
representantes do futebol da
Paraíba - Perilima e Confiança - já haviam sido eliminados. As equipes acumulavam
duas derrotas, bem como,
a última colocação de seus
respectivos grupos.
Quando a bola rolar às
17h15, no Estádio Anacleto
Campanella, em São Caetano
do Sul, para CSE-AL x Perilima, a equipe de Campina
Grande também encerra a
sua segunda participação
na história do maior campeonato de base do futebol
brasileiro. Se antes do início
do torneio o objetivo seria de
fazer história, representando
bem o futebol da Paraíba, ao
fim da competição, a diretoria, agora, adotou um discurso cauteloso.
De acordo com o presidente, Mizael Costa, o clube
sabia das dificuldades que
enfrentaria no torneio, mas
apesar da má campanha o

dirigente comemorou o fato
de estar negociando jovens
atletas para times do Sudeste
do país.
“Esse tipo de competição é uma vitrine para todo
e qualquer jovem que sonha
em ser jogador de futebol e
com o nosso grupo não foi
diferente. Antes do início do
torneio, o objetivo era de desempenhar um futebol capaz
de representar bem o nosso
estado. Mas, tivemos pelo
caminho adversários fortíssimos no grupo. O ponto
positivo foi que dois atletas
de nosso elenco se destacaram, ao ponto de dirigentes
de São Paulo e São Caetano
entrarem em contato com
os dirigentes para estarmos
negociando a venda desses
dois jogadores”, confirmou.
Ele não revelou os nomes.
O fato não se limitou
apenas a Perilima. Do lado do
Confiança quem se destacou
na competição, sondado por
clubes da região Sudeste, foi
o goleiro Carlos Eduardo, 17
anos. O Fluminense – RJ mostrou interesse em contratar
o jogador do “Bicho Papão”.
A diretoria do clube acredita
que a participação no torneio não ofuscou os planos
que, segundo o presidente
Wilson Nascimento, eram
de adquirir a experiência na

competição. “Dentro da nossa expectativa não foi aquilo
que almejávamos. Mas do
ponto de vista da comissão
técnica, a equipe se mostrou
preparada. Apresentamos
um bom volume de jogo e
acabamos derrotados em
detalhes. Vamos nos empenhar em realizar um bom
Campeonato Paraibano para
voltar a disputar a competição em 2023”, comentou.
Com as eliminações de
Perilima e Confiança, nesta
edição da Copinha, o Botafogo continua sendo o time
paraibano com a melhor
campanha no torneio. O Belo
conquistou a classificação
para a segunda fase nas edições de 2016 e 2018, sendo
eliminado por Guarani e Palmeiras, respectivamente.
Em meio à crise sanitária enfrentada pela Covid-19,
os dirigentes dos clubes paraibanos afirmaram que todas as medidas de segurança
foram seguidas no torneio.
“A organização teve o cuidado de suspender o torneio
por conta da pandemia, em
2021. Nesta edição, todos os
protocolos foram seguidos e
não tivemos nenhum de nossos atletas comprometidos
por conta dessa nova variante Ômicron”, afirmou Wilson
Nascimento, do Confiança.
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Unifacisa joga por uma vaga
na disputa da Copa Super 8
Time paraibano de basquete enfrenta hoje o Cerrado, necessitando de uma vitória para disputar torneio de luxo
Laura Luna

lauraluna@epc.pb.gov.br

O Basquete Unifacisa entra em quadra hoje contra o
Cerrado Basquete , às 20h30,
no Ginásio da Asceb, em Brasília. A vitória garante ao time
paraibano a sexta colocação
na Copa Super 8, que reúne
as oito melhores equipes do
primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB). Em caso
de derrota, o time dependerá
do resultado dos adversários
para permanecer na disputa.

Foi um jogo difícil,
apesar do resultado ter
encerrado com 19 pontos
de diferença, mas foi um
jogo onde a gente fez
um bom primeiro quarto,
principalmente,
defensivamente

O primeiro colocado da Super
8 garante vaga na Basketball
Champions League Americas,
uma das principais competições internacionais de basquetebol masculino.
Eduardo Schafer, gerente do time, está confiante
de que a equipe fará uma
boa partida. “Expectativa
boa para este jogo, é uma
vitória que só depende da
gente”. O Unifacisa venceu o
Brasília por 79 a 60 no último domingo, 9, em partida

Foto: Matheus Maranhão / BRB/Brasília Basquete

disputada na Arena BRB.
“Foi um jogo difícil, apesar
do resultado ter encerrado
com 19 pontos de diferença,
mas foi um jogo onde a gente
fez um bom primeiro quarto,
principalmente defensivamente e no segundo quarto
tivemos uma caída, devido
a falta de concentração do
time. Já no terceiro e quarto
nós voltamos muito mais
atentos e intensos e conseguimos abrir essa vantagem”,
detalhou Eduardo.
Os destaques da partida
ficaram por conta de Trevor
Gaskins, cestinha com 18
pontos e três assistências;
David Cubillan, com 13 pontos, sete rebotes, seis assistências e 20 de eficiência e
Antônio com 15 pontos, seis
rebotes e duas assistências.
“Foi um resultado muito bom
pra gente, que praticamente
nos coloca no torneio Super
8. A gente não tá 100% ainda
classificado, mas estamos
muito próximos. Só se tiver
alguma zebra no meio desses
jogos que faltam para as outras equipes”.
O Basquete Unifacisa já
ocupa o sexto lugar na competição e a equipe do Cerrado
está na 14ª posição, ao todo
17 equipes disputam a NBB.
A primeira etapa da competição encerra na próxima quarta-feira, 12, sendo a segunda
etapa iniciada no próximo
dia 26. A partida de hoje terá
transmissão ao vivo pela TV
Itararé, de Campina Grande,
e também pelo YouTube do
Basquete Unifacisa.

No domingo passado, o Basquete Unifacisa venceu o Brasilía por 79 a 60 e hoje vai em busca de sua classificação para a disputa da Copa Super 8

João Pessoa vai sediar duas etapas de Águas Abertas
Laura Luna

lauraluna@epc.pb.gov.br

João Pessoa se prepara
para sediar pelo menos duas
grandes competições em
águas abertas este ano. A primeira, a Copa Brasil de Águas
Abertas – Troféu Ana Marcela
Cunha, acontece nos dias 5
e 6 de fevereiro, na praia do

Bessa e deve reunir cerca de
300 atletas de todo o país.
Já em outubro acontece o II
Troféu Kay France, também
na praia do Bessa. Os eventos
estão no calendário proposto
pela Federação de Esportes
Aquáticos da Paraíba (Feap),
que será submetido à avaliação em assembleia a ser
realizada no mês de março.

Falando de esportes

Eu já sabia
Não é a primeira vez que faço uma
coluna falando sobre o desprezo dos
nossos clubes, com raríssimas exceções,
em relação as categorias de base. Santo
de casa continua sem fazer milagre nos
grandes clubes do estado, e a cada dia,
me surpreendo mais com jogadores paraibanos brilhando no cenário do futebol
nacional, sem nunca ter sido aproveitado pelas equipes locais. Os clubes do Sul
e do Sudeste fazem um rápido peneirão
por aqui e garimpam garotos com potencial e nossos clubes não enxergam essas
promessas de craques, porque será isto?
Uma pergunta que é difícil de responder, sobretudo quando sabemos que
os grandes times do país investem nas
categorias de base, revelam grandes
jogadores, que além de jogar profissionalmente nos próprios clubes, viram
também uma das principais receitas dos
clubes, ao serem negociados em dólar ou
euro para o exterior.

O calendário de 2022
propõe pelo menos 25 eventos a serem realizados de 8
de janeiro a 18 de dezembro,
nas categorias pré-mirim,
infantil, juvenil e sênior. O
calendário da natação master
ainda não foi apresentado.
A maior parte das competições devem ser realizadas
no Parque Aquático da Vila

Olímpica Parahyba. “Eu espero que a gente possa cumprir
realmente esse calendário e
que a Vila tenha condições, já
que se trata do único parque
aquático que tem condições
de receber esses eventos”,
destacou Antônio Meira, vice
-presidente da Federação de
Esportes Aquáticos da Paraíba (Feap).

Torneio da Amizade e
Norte e Nordeste de Polo
Aquático também estão na
programação e devem acontecer nos meses de agosto e
novembro respectivamente. Já no Nado Artístico, em
junho acontece o I Torneio
Paraibano, e em dezembro o
Brasileiro Infantil e Juvenil.
Para os Saltos Ornamentais a

previsão é de Training Camp
da Seleção Brasileira, em setembro, além do Campeonato
Brasileiro de Interclubes e
Festival de Saltos Ornamentais, ambos em dezembro.
“Os dois últimos anos foram
difíceis para a gente, portanto esperamos aprovar o
calendário proposto, que é o
que geralmente acontece”.

Ivo Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

Nossos clubes estão na contramão
da evolução do futebol no restante do
país. Perdem dinheiro com a não venda de jogadores e perdem atletas que
poderiam reforçar o time principal,
com muito mais amor a camisa, porque
nasceram, futebolisticamente falando,
no clube do coração. Além destes dois
fatores, tem também o problema de ter
de investir muito em atletas de outros
estados, muitos até com nível técnico
baixíssimo.
A Copa São Paulo de Futebol Júnior,
que hora está sendo disputada, é uma
prova cabal de que estamos há anos luz
do Sul e Sudeste, quando o assunto é
futebol de base. Nossos representantes
vão para a Copinha apenas serem coadjuvantes e tentar negociar algum jogador. Atualmente, Confiança e Perilima
perderam dois jogos, logo de cara, e já
estão eliminados. Estão de malas prontas para retornar à Paraíba.
Neste tempo todo que os paraibanos
vêm participando da Copinha, apenas
o Botafogo conseguiu chegar à segunda
fase da competição. Não sou eu quem

diz, são os próprios números que falam
por si só. O futebol paraibano é muito
inferior ao praticado na maioria dos
estados brasileiros. Não podemos ser
bairristas e falar bobagens tentando
denegrir o futebol de certos estados,
como fazem alguns colegas de imprensa,
sem olhar para o nosso. Por que será que
há muitos anos nós não temos um clube,
sequer, na segunda divisão do futebol
brasileiro? Não estou nem falando da
Série A, que aí seria um sonho, que eu
esperava ver se transformar em realidade, antes da minha morte, mas está
difícil de acontecer.
Pré-temporada
Os principais clubes paraibanos realizam nesta semana, os últimos amistosos de pré-temporada. Para Campinense,
Botafogo e Sousa, a temporada oficial
já começa a partir do dia 23 deste mês,
com a Copa do Nordeste. Treino é treino e jogo é jogo, mas esses amistosos
servem para corrigir alguns detalhes e
dar ritmo de jogo aos atletas. Servem
também para os torcedores matarem a

saudade do time do coração. Qualquer
análise que se faça neste momento é
precipitada e vou argumentar por que.
Quem lembra do ano passado, quando
o Treze estava arrebentando na prétemporada e o fracasso que foi quando a
bola começou a rolar valendo três pontos? O Galo acabou amargando uma das
piores temporadas de todos os tempos,
decepcionando em todas as competições
que participou, ao ponto de ficar sem
calendário para o segundo semestre
deste ano.
Outro exemplo, ao contrário, é o
Campinense. O rubro-negro começou a
temporada de 2021 muito mal, chegou a
levar de 7 a 0 do Bahia na Copa do Brasil, dentro do Amigão. As expectativas
de sua torcida eram as piores possíveis
para o restante do ano. Aí o resultado foi
exatamente ao contrário. O clube detonou
os favoritos e ganhou o título do Campeonato Paraibano. Não contente, ainda
conseguiu o vice-campeonato da Série D
e carimbou o passaporte para a Série C
deste ano. Vamos esperar para ver o que
nos reserva a temporada 2022.

Esportes
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Djokovic desafia autoridades
ao treinar no palco do circuito
Tenista número 1 do mundo, contrário à vacina, não abre mão de disputar o primeiro Grand Slam do ano na Austrália
Foto: Reprodução/Instagram

Agência Estado
Novak Djokovic não
quer nem pensar em abrir
mão do primeiro Grand Slam
do ano. Horas após ser liberado por um juiz e ter sua entrada na Austrália permitida,
o tenista sérvio já foi para a
quadra treinar e revelar que
pretende buscar seu 10º título no Aberto da Austrália.
A competição está agendada para começar no dia 17
de janeiro, em Melbourne,
mas a presença do número
1 do mundo ainda é incerta pela possibilidade de o
governo australiano deportá-lo. Ele, porém, já se imagina na competição.
“Estou satisfeito e grato
que o juiz anulou o cancelamento do meu visto. Apesar
de tudo o que aconteceu,
quero ficar e tentar competir
o Australian Open”, postou
o tenista sérvio, que ficou
retido em um quarto desde
quinta-feira no país.
“Eu continuo focado nisso. Eu voei aqui para jogar
em um dos eventos mais importantes que temos diante
de fãs incríveis”, completou

o maior vencedor da competição. A meta do sérvio é
se tornar o maior ganhador
de Grand Slams do planeta.
Atualmente ele está empatado com Rafael Nadal e Roger
Federer, todos com 20 conquistas.
Djokovic entrou na
Austrália sem estar vacinado contra a Covid-19 e com
um passaporte com isenção
médica - acabou isolado no
aeroporto. À Justiça, alegou
ter testado positivo para a
doença em 16 de dezembro,
o que impossibilitou sua
imunização. Ontem, após
longa audiência, o juiz Anthony Kelly ordenou que ele
fosse liberado.
O sérvio correu logo
para a quadra para mostrar
ao mundo que pretende,
muito, jogar no Aberto da
Austrália. Mas ele tem um
adversário a mais. O ministro de Imigração, Cidadania,
Serviços a Imigrantes e Relações Multiculturais, Alex
Hawke, estuda usar seus poderes para cancelar o visto
e deportar o sérvio, atitude
que o impediria de adentrar
no país por três anos.

Com o seu corpo técnico, o
sérvio Novak Djokovic treinou no
palco do Circuito de Melbourne,
contrariando autoridades

Neymar inicia corrida contra o tempo para jogar
Foto: Reprodução/Twitter

Agência Estado

Depois de curtir bastante as
festividades de fim de ano, o
atacante Neymar já está em Paris
no trabalho de recuperação

O atacante Neymar já
está na França após passar as
festas de fim de ano no Brasil. Recuperando-se de grave
lesão no tornozelo esquerdo,
o brasileiro iniciará em Paris
sua corrida contra o tempo
para estar inteiro nos jogos
contra o Real Madrid pelas
oitavas de final da Liga dos
Campeões.
O brasileiro usou suas
redes sociais para anunciar
que já está “em casa”. O primeiro duelo com os espanhóis está marcado para o
dia 15 de fevereiro, no Parque dos Príncipes, e Neymar
terá pouco tempo para se

preparar. O clube acredita
em tê-lo nesta partida.
No último boletim médico dos franceses, a expectativa
é a de que o brasileiro retorne
aos treinos somente daqui
três semanas, ou seja, no fim
do mês. “Neymar continua o
seu cuidado com os membros
da equipe médica e com o
desempenho do Paris SaintGermain”, informou o PSG. “O
seu regresso aos treinos ainda
está previsto para dentro de
cerca de 3 semanas.”
O astro não joga desde o
dia 28 de novembro, quando
se lesionou em visita ao Saint-Étienne, pelo Campeonato
Francês. Já são oito jogos de
ausência e a ideia no PSG é

prepará-lo para estar inteiro
na Liga dos Campeões.
No fim de janeiro e início
de fevereiro ocorrem mais
dois jogos das Eliminatórias
Sul-Americanas, mas sua ida
à seleção brasileira está descartada. O PSG imagina que
Neymar nem seja convocado caso antecipe a recuperação pelo fato de a seleção brasileira já estar garantida na Copa
do Catar.
O PSG terá cinco partidas
antes de encarar os merengues, sendo três em janeiro,
e a ideia do técnico Maurício
Pochettino é testá-lo ao menos um vez. Os embates de fevereiro serão diante do Lille e
do Rennes.

Curtas
Prefeitura não vai ajudar o Sport LS
A diretoria do Sport Lagoa Seca ainda não oficializou as contratações
para as disputas do Campeonato
Paraibano de Profissionais de 2022
pelas redes sociais. Sabe-se apenas
que o clube firmou uma parceria com
a empresa CM11 Soccer Agency e no
site da referida não há maiores detalhes. Arthur Ferreira, que comandava o clube e foi o responsável pelo
acesso, simplesmente saiu de cena

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

e agora está como diretor executivo
do São Paulo Crystal. Em nota oficial
usando o Instagram, o clube lamenta a falta de apoio da Prefeitura de
Lagoa Seca pela não liberação do
Estádio Titão para os jogos oficiais,
já que seriam necessárias melhorias para a presença de torcedores.
Assim, firmou uma parceria com a
empresa que cuidará do futebol por
uma período de dois anos.

Léo Moura no orçamento secreto
Léo Moura fez sucesso com a camisa do
Flamengo e do Grêmio onde levantou
vários títulos. Veio jogar pelo Botafogo
paraibano em 2020, mas acabou sendo a grande decepção. Deixou o clube
pela porta de trás depois de chegar com
muita pompa. Encerrou a carreira de
jogador e se lançou como empresário,
onde já se tornou campeão de recursos
recebidos da Secretaria Especial de Esporte do governo federal com uma

entidade que promove treinamento
de futebol para crianças e adolescentes. Foram liberados R$ 41,6 milhões
para o instituto que leva o nome do
ex-atleta, Leonardo da Silva Moura,
nos últimos dois anos, por indicação
de políticos aliados do Planalto. Mais
de um terço do valor foi enviado pelo
orçamento secreto. Seus padrinhos
são o senador Davi Alcolumbre(DEM/
AP) e o deputado Luiz Lima(PSL-RJ)

Casos de Covid-19 atrapalham Fluminense e Flamengo
O técnico Abel Braga ganhou mais um desfalque em seu reinício de trabalho no Fluminense. Ontem, na reapresentação do elenco, o jovem
atacante Luiz Henrique testou positivo para a Covid-19. Ainda foram detectados outros seis casos em funcionários do clube. Luiz Henrique,
de 21 anos, se une a outros dois reforços do clube que estão em quarentena e não apareceram na reapresentação desta manhã: o volante
Felipe Melo e o atacante Cano, que permanece na Argentina e ainda não assinou contrato. No Flamengo também teve jogador se apresentando com Covid-19, o lateral direito Matheuzinho. No grupo de 14 jogadores que já havia se apresentado de olho nas primeiras partidas
do Carioca, ninguém testou positivo, mas cerca de 30% dos profissionais de staff e comissão técnica foram afastados para quarentena.

Maya Gabeira
em onda gigante
A surfista brasileira Maya Gabeira
divulgou um vídeo surfando mais
uma onda gigantesca nas praias
de Nazaré, em Portugal. As imagens foram divulgadas na noite de
domingo, mostrando um fim de
semana bastante agitado e com
acidentes no tradicional circuito
do surfe mundial. Em fevereiro de
2020, Maya bateu o recorde mundial feminino de maior onda surfada
no mundo, com uma altura de 22,4
metros. O feito ocorreu justamente
em Nazaré e foi oficializado pelo livro de recordes mundiais, o Guiness
Book. Apesar de ainda não ter sido
dimensionada, a onda publicada
pela brasileira neste fim de semana não foi suficiente para bater seu
próprio recorde. No sábado, o francês Pierre Rollet, que faz parte da
equipe de Maya Gabeira, precisou
ser resgatado após queda em uma
grande onda.
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Comédia satiriza um julgamento
arbitrário de condenado à morte
Peça teatral do escritor romeno Matéi Visniec foi escrita em 1985, ainda sob a ditadura de Nicolae Ceausescu
Ubiratan Brasil
Agência Estado

Se na peça que inaugurou o
Poeira em 2005, ‘Sonata de Outono’, o assunto tratado foi o delicado
relacionamento entre fama e maternidade, agora Marieta Severo e
Andréa Beltrão escolheram uma
comédia que satiriza os julgamentos arbitrários da sociedade moderna. Trata-se de ‘O Espectador
Condenado à Morte’, que o romeno
Matéi Visniec escreveu em 1985,
ainda sob a ditadura de Nicolae
Ceausescu.

Trata-se de um texto marcado
por situações absurdas ao mostrar
um tribunal implacável que desconsidera totalmente a inocência de um
suposto acusado, atribuindo-lhe
faltas e erros que, curiosamente,
o transformariam em inocente. Ao
aliar um surrealismo kafkiano com
o teatro absurdo de Ionesco (e sem
se esquecer do existencialismo de
Camus), Visniec transporta o público para uma viagem alucinante da
qual ele também faz parte, tornando-se testemunha de um delírio que
não se sabe se é verdadeiro.
“Queremos que o Poeira conti-

Foto: Paraíba Criativa

Aforismo

(Damião R. Cavalcanti)

“Há quem se desespere e
queira pôr fim ao mundo
da sensibilidade, não
sentir angústias, que são
superáveis, durante a
própria vida. Somente
aos vivos a morte fala, e
discursa que ninguém
é insubstituível...”

Mortes na História
705 — Papa João VI
1944 — Antônio Joaquim Pereira da Silva, advogado,
jornalista e poeta (PB)
1954 — Oscar Straus, compositor austríaco
1956 — Augusto Calheiros,
cantor e compositor brasileiro
1971 — José Pedro de Freitas (Zé Arigó),
médium brasileiro
1996 — Ênio Silveira, sociólogo brasileiro
2003 — Jorge Lafond,
ator, transformista e comediante brasileiro
2014 — Ariel Sharon, general e político israelense
2019 — Zé Trovão (José Trovão de Melo Júnior),
poeta e compositor (PB)
2021 — Samuel Dionísio de Veras,
pastor e líder religioso (PB)

Obituário

Késsia Cristina
6/1/2022 – Em Bom Jesus (RN), vítima de acidente de carro. Casada com
o o Cletson Rivaldo (PSD), a primeiradama do município de Equador (RN)
morreu na Rodovia BR-226. Paraibana,
era professora e deixa uma filha.

Foto: Instagram

passado marcado por profundos
problemas. “Ela traz a sabedoria da
vida, aprendeu com o sofrimento –
isso me ajudou muito também no
aspecto pessoal”, comenta a atriz,
cujo companheiro, o diretor Aderbal Freire-Filho, se recupera de um
delicado problema de saúde.
Também elogiosa quando se
refere às situações criadas por Lícia,
Andréa destaca a proximidade que
ela cria com o espectador. “Diversas
pessoas já disseram que teriam feito
a mesma coisa que determinado
personagem, ou dito a mesma frase”,
observa. “Na novela, todos são pes-

nue com essa vocação para a provocação”, comenta Andréa, que ainda
não sabe precisar a estreia da peça.
Atitude que também marca o papel
que ela e Marieta desempenham em
‘Um Lugar ao Sol’, novela das 21h da
TV Globo que coleciona elogios pela
maturidade com que trata de temas
delicados.
“O texto da Lícia Manzo levanta
questões de comportamento, mas
com um olhar atento para a complexidade do ser humano”, comenta
Marieta, que vive Noca, uma mulher
de 70 anos que está sempre disposta a se reinventar, mesmo com um

Werter Tallyson Fraga de Sousa
7/1/2022 – Aos 27 anos, em Itaporanga
(PB), de acidente com motocicleta. Ele
retornava do trabalho para casa quando
perdeu o controle do veículo e colidiu em
uma máquina retroescavadeira. Deixa dois
filhos e a esposa grávida de gêmeos.

Genildo da Silva Benedito
7/1/2022 – Aos 37 anos, em Coremas
(PB), por afogamento. Morreu no Rio Turbina, em Coremas, onde entrou para nadar.
Seu corpo foi encontrado no sábado (8).
Ricardo Ferreira
7/1/2022 – Aos 29 anos, em Parari (PB),
na região do Cariri. Morador de um sítio,
ele morreu após ser atingido por uma
árvore (algaroba), que ele cortava utilizando motosserra. Deixa esposa e um
casal de filhos.

Foto: Notícia Paraíba

Foto: Notícia Paraíba

Foto: Reprodução

Foto: Notícia Paraíba

Wiliiam Andrade de Sousa
8/1/2022 – Em Campina Grande (PB),
após confronto com policiais militares.
De acordo com a Polícia Militar, um grupo
com cerca de quatro homens estava em
um matagal próximo ao Presídio do Serrotão tentando arremessar drogas para
dentro da unidade prisional. Na troca de tiros, três deles
conseguiram fugir.
Rafael Antônio Pereira
8/1/2022 – Aos 27 anos, na zona rural de
Bernardino Batista (PB), assassinado. Foi
morto com vários tiros em sua residência,
por homens não identificados.

Foto: Redes Sociais

Foto: Notícia Paraíba

Foto: Polêmica Paraíba

Pedro Albuquerque (Pedrinho)
7/1/2022 – Aos 67 anos, em Natal
(RN), de câncer. Ex-treinador que
comandou os principais clubes no
futebol paraibano, entre eles Treze,
Campinense e Botafogo. Professor de
Educação Física, trabalhou inicialmente como preparador físico e depois passou para a função
de treinador, onde teve o auge da carreira em 2001,
quando foi Campeão Estadual pelo Corinthians de Caicó.
No Rio Grande do Norte, foi também treinador de ABC,
Globo, Alecrim e Potyguar de Currais Novos. Na Paraíba
também comandou o Sousa e o Paraíba.

João Francisco Duarte
(Galego do Ônibus)
8/1/2022 – Aos 67 anos, em Poço de José
de Moura (PB), de acidente com motocicleta. Aposentado perdeu o controle de
sua motocicleta e colidiu em um poste.
Também atuou como sanfoneiro de alguns
grupos de forró-pé-de-serra’ na Região do Sertão.
Geize Pinto de Sousa
8/1/2022 – Aos 26 anos, em Cajazeiras
(PB), vítima de feminicídio. Comerciária foi
assassinada a golpes de faca e o marido é
apontado como autor do crime, que tentou
suicídio. Ele foi preso e encaminhado para
a Delegacia de Polícia Civil e o caso está
sendo investigado.

Jonata Marques de Amaro Silva
9/1/2022 – Em Praia Formosa, em Cabedelo (PB), assassinado. Foi morto a tiros
por uma dupla armada. Uma mulher, que
estava com uma criança, levou um tiro de
raspão. O crime de homicídio está sendo
investigado.

Rosilda
9/1/2022 – Entre Itaporanga e Piancó, no
Sertão da Paraíba, de acidente de motocicleta, que colidiu com um carro na BR361. Outra mulher, Verinha, teve várias
escoriações e foi socorrida.

Francisco George Abílio Diniz
10/1/2022 – Aos 64 anos, em Patos (PB),
vítima de infarto. Médico e atual vice-prefeito do município de Diamante (PB). Ele
residia em Patos, onde atuava profissionalmente, e deixa esposa e três filhos. Era
médico ginecologista, com especialidades
em Obstetrícia e Terapia Sexual e Psiquiatria.

Foto: Reprodução

Foto: Rocco

Foto: Paraíba em Pauta

Foto: Reprodução

Sidney Poitier
6/1/2022 – Aos 94 anos, em Los Angeles,
Estados Unidos, de causa não revelada.
Ator era considerado o primeiro grande astro negro de Hollywood. Nasceu
na Flórida em 1927, mas voltou quando
criança com sua família para as Bahamas.
Retornou aos Estados Unidos ainda adolescente, onde morou
em Miami e Nova YIorque. Foi o primeiro ator negro a ser
indicado ao Oscar com ‘The Defiant Ones’ (‘Acorrentados’).
Seis anos depois, foi o primeiro afro-americano a ganhar o
Oscar de melhor ator por ‘Uma Voz na Sombras’.
Foto: Reprodução

Foto: Arquivo Pessoal

Fernando Ferreira
7/1/2022 – Aos 26 anos, em Bayeux
(PB), de mal súbito. Policial militar de
Pernambuco, que residia na Paraíba,
morreu quando estava praticando
atividades físicas. Era praticante de
triatlo olímpico e formado em Educação Física pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

soas precárias em relação aos sentimentos, apresentando defeitos”.
A atriz se identifica com Rebeca, modelo que, ao passar dos 50
anos, vive o drama de ter perdido
espaço no mundo da moda. “Sou
um pouco mais velha que ela, mas,
em determinado momento, também percebi as mudanças: rugas,
menopausa, enfim, alterações nas
perspectivas de vida”, afirma Andréa, lembrando que a novela já
está toda gravada, como prevenção
contra eventual parada provocada
pela pandemia. “Isso deixou o texto
de Lícia ainda mais amarrado”.

Michael Lang
8/1/2022 – Aos 77 anos, em Nova Iorque,
Estados Unidos, vítima de um linfoma. Produtor musical que foi um dos idealizadores
e realizadores do Festival de Woodstock,
que reuniu meio milhão de pessoas numa
fazenda no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, em 1969. Woodstock é um marco da contracultura e da cultura hippie, além de difusor da música de jovens
artistas norte-americanos e ingleses de uma geração.
Foto: Divulgação

Foto: Notícia Paraíba

Foto: Reprodução

Alexsandro Pereira de Sousa
e Josiane Nunes Rodrigues
8/1/2022 – Aos 35 e 39 anos, em João
Pessoa (PB), de acidente de carro. Casal
(mototaxista e dona de casa) morreu
após veículo bater em um poste no Centro
da capital paraibana. O filho de Josiane,
Jonas Pereira da Silva Filho, de 19 anos, estava no banco de
trás com a namorada, Débora Karla do Nascimento, de 18
anos. Os dois, com ferimentos leves, foram socorridos pelos
Bombeiros.

João Rodrigues da Costa (Da Costa)
8/1/2022 – Aos 74 anos, por complicações
cardiopulmonares. Ex-jogador do Vasco da
Gama (RJ) e ídolo do time do Ceará (CE).
Carioca de Inhaúma, nasceu em agosto
de 1947 e foi ponta esquerda do Ceará,
estreando em 1971 com a camisa alvinegra. Com cinco títulos estaduais (1971, 1972, 1975, 1976 e
1977) e 330 partidas, é o 11º atleta que mais jogou pelo time
cearense, onde marcou 96 gols. Começou no Botafogo (RJ),
passou pelo Vasco, Porto (Portugal), Paysandu (PA) e Portuguesa (SP), onde foi campeão paulista de 1973.
CONTATOS
n Para críticas, correções, colaborações,
sugestões, informações sobre óbitos e propostas
de temas relacionados à Seção Memorial do
jornal A União, o leitor pode entrar em contato
pelo e-mail jorgerezende.imprensa@gmail.com
ou pelo WhatsApp (83) 98854-1491.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente
nomeados pela Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, TORNA PÚBLICO e
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 00001/2022, cujo objeto AQUISIÇÃO PARCELADA
DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. DATA DA
ABERTURA: 21 DE JANEIRO DE 2022, ÀS 09H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações:
no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail:
pmanlicita@gmail.com.Edital: www.tce.pb.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.
Alagoa Nova - PB, 10 de Janeiro de 2022.
TATIARA GOMES DE ALMEIDA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoa
Nova, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, TORNA PÚBLICO e comunica
aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO nº 00002/2022, cujo objeto CONTRATAÇAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES
DENTÁRIAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE
MUNICÍPIO. DATA DA ABERTURA: 21 DE JANEIRO DE 2022, ÀS 10H30MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço
supracitado. E-mail: pmanlicita@gmail.com.Edital: www.tce.pb.gov.br e
www.portaldecompraspublicas.com.br.
Alagoa Nova - PB, 10 de Janeiro de 2022.
TATIARA GOMES DE ALMEIDA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE ADITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00050/2021 - CT Nº 00241/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico
nº 00050/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº
00241/2021 - Luciano Sergio Guimaraes de Sa Barreto - 1º Aditivo - prorroga
o prazo por mais 2 meses. ASSINATURA: 29.12.21
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 09:30 horas do dia 24 de Janeiro de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e
higiene pessoal diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; 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) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com.
Araçagi - PB, 10 de Janeiro de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 13:00 horas do dia 24 de Janeiro de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de material odontológico
diversos, destinados a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Municipal nº 00003/17; 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) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com.
Araçagi - PB, 10 de Janeiro de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00050/2021
Aos 10 dias do mês de Janeiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Arara, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gama Rosa - Centro - Arara PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de
2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e,
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00050/2021 que
objetiva o registro de preços para: Aquisições Parceladas de Combustíveis e Lubrificantes, para
abastecer a frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta edilidade; resolve registrar o preço
nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARARA - CNPJ nº 08.778.755/0001-23.
VENCEDOR: CAVALCANTE E SILVA LTDA
CNPJ: 14.151.176/0001-59
ITEM ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

P.UNIT. P.TOTAL

17

GASOLINA COMUM OU PETROVIA /
L
ADITIVADA
ALE

100000

6,02

602.000,00

18

ETANOL

Petrobrás

2000

4,70

9.400,00

19

DIESEL COMUM.

PETROVIA /
L
ALE

90000

5,09

458.100,00

DIESEL S10.

PETROVIA /
L
ALE

200000

4,96

992.000,00

20

MARCA

UNID.

L

TOTAL

2.061.500,00

VENCEDOR: CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 02.425.806/0001-57
ITEM ESPECIFICAÇÃO

UNID. QUANT.

P.UNIT.

P.TOTAL

1

ADITIVO PARA ÓLEO DIEKOUBE
SEL S10, BALDE COM 20L.

MARCA

BD

300

97,38

29.214,00

2

ADITIVO PARA RADIADOR.

L

400

7,49

2.996,00

3

GRAXA PARA LUBRIFICAKARTER
ÇÃO, BALDE COM 20KG.

BD

20

335,00

6.700,00

4

ÓLEO 140 ÓLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOSO
PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA. INDICADO PARA
MAXON
APLICAÇÕES EM CAIXAS
DE CÂMBIO E DIFERÊNCIAIS. EMBALAGEM COM
1L.

L

250

19,44

4.860,00

5

ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO ÀS
CAIXAS DE TRANSMISSÃO
E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM
CONDIÇÕES DE CARGAS
ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A
REDUÇÃO DO DESGASTEE MAXON
EXELENTE PROTEÇÃO
CONTRA CORROSÃO. É
ADEQUADO PARA USO EM
UMA AMPLA VARIEDADE
DE CLASSES DE VEÍCULOS
AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE
CARGA E DE PASSAGEIROS. EMBALAGEM COM 1L.

WURTH

L

250

19,97

4.992,50

ÓLEO HIDRÁULICO. ÓLEO
LUBRIFICANTE FORMULADO COM BÁSICO MINERAIS
E ADITIVOS ANTIDESGASGT
TANTES PARA LUBRIFICAÇÃO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS. EMBALAGEM
COM 20ML.

BB

10

Ó L EO L U B RIFI C A NTE AC
5W30.
DELCO

L

300

27,44

8.232,00

11

ÓLEO HIDRÁULICO 499.
MOBIL
EMABALAGEM COM 1L.

L

500

25,00

12.500,00

12

Ó L EO L U B RIFI C A NTE
PETRONAS
10W30.

L

456

27,89

12.717,84

13

Ó L EO L U B RIFI C A NTE
LUBRAX
15W40.

L

504

23,34

11.763,36

14

Ó L EO L U B RIFI C A NTE
LUBRAX
20W50.

L

504

24,59

12.393,36

15

ÓLEO LUBRIFICANTE 2050
LUBRAX
20LT.

BB

20

483,00

9.660,00

16

ÓLEO LUBRIFICANTE 2050. LUBRAX

L

500

27,74

13.870,00

9

20

8,99

TOTAL

179,80

130.078,86

VENCEDOR: FAGNER HENRIQUE DA SILVA
CNPJ: 29.857.100/0001-10
ITEM ESPECIFICAÇÃO

6

MARCA UNID.

ÓLEO DE FREIO DOT 4 500ML.
FLUIDO PARA FREIOS. FORMULADO ESPECIALMENTE PARA O SISTEMA HIDRÁLICO DE FRENAGEM
DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS
PROPORCINANDO SEGURANÇA DULUB
NAS FRENAGENS. INDICADO
PARA SISTEMA HIDRÁULICOS
DE FREIOS DE AUTOMÓVEIS DE
USO MODERADO. EMABALAGEM
COM 500ML.

500ML

QUANT. P.UNIT.

P.TOTAL

150

2.673,00

17,82

7

TOTAL

ÓLEO DE FREIO DOT 3. EMABALAGEM COM 500ML. FLUÍDO PARA
FREIOS ESPECIALMENTE PARA
SISTEMA HIDRÁULICO DE FREIOS
DULUB
DE VEÍCULOS. NORMAS NBR 9292
TIPO 3, SAEJ 1703 E FM/SS Nº 116
DOT3, COM PONTO DE EBULIÇÃO
ACIMA DE 205°C. 500ML.

500ML

200

13,98

2.796,00

5.469,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data
de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Arara firmar contratações
oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização
de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado
em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00050/2021,
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços,
durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pela Prefeitura Municipal de Arara, que também é o órgão gerenciador responsável pela
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no
respectivo orçamento programa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00050/2021 e seus anexos, e as seguintes
propostas vencedoras do referido certame:
- CAVALCANTE E SILVA LTDA.
14.151.176/0001-59
Item(s): 17 - 18 - 19 - 20.
Valor: R$ 2.061.500,00
- CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
02.425.806/0001-57
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16.
Valor: R$ 130.078,86
- FAGNER HENRIQUE DA SILVA.
29.857.100/0001-10
Item(s): 6 - 7.
Valor: R$ 5.469,00
Total: R$ 2.197.047,86
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Arara.
Arara - PB, 10 de Janeiro de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da
legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00047/2021, que objetiva: Aquisições parceladas
de chapa de aço e telhas zincada galvanizada para atender às demandas da Secretaria de Obras
e Serviços Urbanos, conforme o termo referência; ADJUDICO o seu objeto a: ANDRE BRAULIO
JAPIASSU NETO - R$ 149.375,00; DENNISON S SANTOS – ME - R$ 47.860,50.
Arara - PB, 06 de Janeiro de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00047/2021, que objetiva: Aquisições parceladas
de chapa de aço e telhas zincada galvanizada para atender às demandas da Secretaria de Obras
e Serviços Urbanos, conforme o termo referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório em favor de: ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - R$ 149.375,00; DENNISON S SANTOS – ME - R$ 47.860,50.
Arara - PB, 10 de Janeiro de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00050/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00050/2021, que objetiva: Aquisições
Parceladas de Combustíveis e Lubrificantes, para abastecer a frota de veículos pertencentes e/ou
locados a esta edilidade; ADJUDICO o seu objeto a: CAVALCANTE E SILVA LTDA - R$ 2.061.500,00;
CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 130.078,86; FAGNER HENRIQUE DA SILVA
- R$ 5.469,00.
Arara - PB, 06 de Janeiro de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00050/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00050/2021, que objetiva: Aquisições Parceladas
de Combustíveis e Lubrificantes, para abastecer a frota de veículos pertencentes e/ou locados a
esta edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CAVALCANTE
E SILVA LTDA - R$ 2.061.500,00; CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 130.078,86;
FAGNER HENRIQUE DA SILVA - R$ 5.469,00.
Arara - PB, 07 de Janeiro de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
REVOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 00015/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Procuradoria Jurídica,
referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA
ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA/FMS/FMAS; REVOGO o correspondente procedimento
licitatório. Justificativa: Norteado pelo Parecer Jurídico e visando cumprir o Princípio da Eficiência
e Economicidade, justificando dessa forma as RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO no tocante ao
erário, revogo o presente certame. Notifica-se que do ato de revogação da licitação em tela caberá
recurso no prazo de cinco dias úteis, considerado da data desta publicação, nos termos do Art. 109,
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. INFORMAÇÕES: Maiores informações e
vistas ao processo poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede,
Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis. Telefone: (083) 3373–1010.
Araruna - PB, 10 de janeiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
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 escritório de advocacia para prestação dos serviços especializados de
assessoria e consultoria jurídica no âmbito de licitações e contratos junto a Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Areial; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO
o seu objeto a: RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 54.000,00.
Areial - PB, 07 de Janeiro de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
ANULAÇÃO
Pregão Presencial nº 00022/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica,
referente ao Pregão Presencial nº 00022/2021, que objetiva: Contratação de clínica especializada
para realização de consultas, exames e procedimentos médicos, destinados ao atendimento das
necessidades dos usuários do Fundo Municipal de Saúde; ANULO o correspondente procedimento
licitatório. Justificativa: O referido certame possui vício no termo de referência, uma vez que os itens
necessários não foram devidamente elencados e há falhas na pesquisa de mercado realizada pela
secretaria solicitante..
Areial - PB, 28 de Dezembro de 2021
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de escritório de advocacia para prestação dos serviços especializados de
assessoria e consultoria jurídica no âmbito de licitações e contratos junto a Comissão Permanente
de Licitação da Prefeitura Municipal de Areial. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº
IN00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial:.. VIGÊNCIA: até 07/01/2023.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00001/2022 - 07.01.22 - RENNAN
BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 54.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 1 AOS CONTRATOS Nº 00012/2021, 00013/2021,
00014/2021, 00015/2021, 00016/2021, 00017/2021 e 00019/2021. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL PB E RESPECTIVAMENTE MARCO SUÉLIO FELIX, LUCIANA GONÇALVES DE
ARAUJO, JOSÉ EDILBERTO DA COSTA, JOSÉ CASSIANO DO NASCIMENTO NETO, JONILDO
JUNIOR TRANSPORTE, HELDER VICTOR DA SILVA ARAUJO E ABDIAS AMARO RAMALHO
NETO, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A DIVERSAS
SECRETARIAS. OBJETO DO ADITIVO: ADITIVO PRAZO: DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA
E CINCO DIAS), começando de 12/01/2022 À 12/01/2023, FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º
DA LEI Nº. 8.666/93.
Areial, 10 de janeiro de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00058/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE ÁGUA MINERAL E RECARGA
DE GÁS (GLP) E VASILHAME DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório em favor de: GENA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA - R$ 70.760,00.
Belém - PB, 10 de Janeiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00061/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADAS
DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS
E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATÉ O FIM DO EXERCICIO DE 2022; HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório em favor de: ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM – ME - R$
73.884,90; LINDEMBERG NASCIMENTO DE SANTANA - R$ 46.324,20.
Belém - PB, 10 de Janeiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2022
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 IN00002/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA COM VISITAS
AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA
PARAÍBA, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO CONSULTORIA TÉCNICA PARA IMPLEMENTAÇÃOL DE ROTINA DE TRABALHO E CAPACITAÇÃO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO, COM ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS
PELO ÓRGÃO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARCO
VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 60.000,00.
Belém - PB, 05 de Janeiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00003/2022
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 DV00003/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DE
SISTEMA DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a:
HELIVANDO DA SILVA LEMOS - R$ 32.400,00.
Belém - PB, 07 de Janeiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita
A Prefeitura Municipal de Belém
ERRATA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2022
A Prefeitura Municipal de Belém torna público para conhecimento dos interessados, ERRATA
ao extrato de contrato referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022 onde leia- se:
VIGÊNCIA: até 03/01/2022, leia-se VIGÊNCIA: até 03/01/2023. Todas as demais informações
permanecem inalteradas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA COM
VISITAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DA PARAÍBA, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO CONSULTORIA TÉCNICA
PARA IMPLEMENTAÇÃOL DE ROTINA DE TRABALHO E CAPACITAÇÃO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COM ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DOS SERVIÇOS
DESENVOLVIDOS PELO ÓRGÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº
IN00002/2022. DOTAÇÃO: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2009.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001.000000 RECURSOS
ORDINÁRIOS 0096.3.3.90.36.00.1.001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
FÍSICA 0098.3.3.90.39.00.1.001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.
VIGÊNCIA: até 05/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº
00004/2022 - 05.01.22 - MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 60.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DE
SISTEMA DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00003/2022. DOTAÇÃO: 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELÉM 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE – APS 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 486.3.3.90.36.00 OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE BELÉM 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA
DE IMPOSTOS – SAUDE 569.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
FÍSICA 10.302.1007.2213 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE
663.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
FEDERAL 664.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA:
até 07/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00008/2022
- 07.01.22 - HELIVANDO DA SILVA LEMOS - R$ 32.400,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
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, visando formar
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de condicionares
de ar, visando atender às necessidades das diversas secretarias. Abertura da sessão pública: 11:00
horas do dia 21 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 11:15 horas do dia 21 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: das 08:00 as 14:00
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.
licitacaocabedelo.com.br.
Cabedelo - PB, 07 de Janeiro de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:00 hs do dia 11 de Janeiro
de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00023/2021,
que objetiva: Contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de
corte de terras, a serem trabalhadas com trator, com grade simples e hidráulica de pressão, com
motorista e combustível incluso, em diversas comunidades rurais, a fim de atender as necessidades dos pequenos e médios produtores agrícolas deste Município, conforme especificações e
quantitativos constantes no Anexo I. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Governador Joao
Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB. Telefone: (083) 35581050.
E-mail: cplpmcindios@gmail.com.
Cachoeira dos Indios - PB, 06 de Setembro de 2021
ALBERTO DE ABREU PESSOA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, por
meio do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico,
do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação
de serviços de corte de terras, a serem trabalhadas com trator, com grade simples e hidráulica de
pressão, com motorista e combustível incluso, em diversas comunidades rurais, a fim de atender
as necessidades dos pequenos e médios produtores agrícolas deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I. Abertura da sessão pública: 14 horas do dia 24 de
Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 24 de Janeiro de 2022. Referência:
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(083) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.
Cachoeira dos Índios - PB, 10 de Janeiro de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, por meio do site http://www.comprasnet.
gov.br/seguro/loginPortal.asp, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para:
Contratação de empresa técnica especializada para prestação de serviços de Operação de Caldeira
Termofusor. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2022. Início da fase de
lances: 14:01 horas do dia 20 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 4.422/19; 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) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/; www.tce.pb.gov.
br; http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp.
Campina Grande - PB, 07 de Janeiro de 2022
ARLAN RAMOS LUCAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Janeiro de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA PREFEITURA DE CAPIM. 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 04/13; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com.
Capim - PB, 10 de Janeiro de 2022
ANTÔNIO JOSE DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
OMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA NO BALNEÁRIO CANGATI NO
MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB – 2ª ETAPA. LICITANTES INABILITADOS: F V DOS SANTOS
EIRELI - CNPJ: 33.665.164/0001-97 – Itens: 6.1.4.2.1.2; 6.1.4.2.1.3; 6.1.4.2.1.5; 6.1.4.2.1.8;
6.1.4.2.1.11; 6.1.4.2.1.14; 6.1.4.2.1.15; 6.1.4.2.1.18; 6.1.4.2.1.20 e 6.1.4.2.1.22; 6.1.4.3.1.2;
6.1.4.3.1.3; 6.1.4.3.1.5; 6.1.4.3.1.8; 6.1.4.3.1.11; 6.1.4.3.1.14; 6.1.4.3.1.15; 6.1.4.3.1.18; 6.1.4.3.1.20
e 6.1.4.3.1.22. JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 28.697.127/0001-20 – itens:
6.1; 6.1.2.6; 6.1.3.1; 6.1.4.2 e subitens; 6.1.4.3 e subitens e alínea c2 do mesmo item; 6.1.3.4.
SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 14.031.903/0001-44 - itens: 6.1.3.1;
itens: 6.1.4.2.1.3; 6.1.4.2.1.6; 6.1.4.2.1.12; 6.1.4.2.1.13; 6.1.4.2.1.14; 6.1.4.2.1.20; 6.1.4.2.1.21 e
6.1.4.2.1.22; itens: 6.1.4.3.1.3; 6.1.4.3.1.6; 6.1.4.3.1.12; 6.1.4.3.1.13; 6.1.4.3.1.14; 6.1.4.3.1.17;
6.1.4.3.1.20; 6.1.4.3.1.21 e 6.1.4.3.1.22. QUALITY CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 26.183.729/000134 - itens: 6.1.2.6; 6.1.3.1; 6.1.4.2.1.1; 6.1.4.2.1.2; 6.1.4.2.1.3; 6.1.4.2.1.5; 6.1.4.2.1.6; 6.1.4.2.1.8;
6.1.4.2.1.9; 6.1.4.2.1.12; 6.1.4.2.1.13; 6.1.4.2.1.14; 6.1.4.2.1.15; 6.1.4.2.1.16; 6.1.4.2.1.17;
6.1.4.2.1.18; 6.1.4.2.1.19; 6.1.4.2.1.20 e 6.1.4.2.1.21; 6.1.4.3.1.1; 6.1.4.32.1.2; 6.1.4.3.1.3;
6.1.4.3.1.5; 6.1.4.3.1.6; 6.1.4.3.1.8; 6.1.4.3.1.9; 6.1.4.3.1.12; 6.1.4.3.1.13; 6.1.4.3.1.14; 6.1.4.3.1.15;
6.1.4.3.1.16; 6.1.4.3.1.17; 6.1.4.3.1.18; 6.1.4.3.1.19; 6.1.4.3.1.20 e 6.1.4.3.1.21. Dos atos decorrentes
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e
suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, no horário das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br.
Caraúbas - PB, 07 de Janeiro de 2022
MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAÚJO
Presidente da Comissão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 412/2021
Pregão Presencial Nº: 029/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada Ingrid
Dantas da Costa Vieira, Cnpj: 38.074.528/0001-88. Valor total contrato: R$ 63.146,00 (sessenta e
três mil e cento e quarenta e seis reais), referente aos itens: 1, 2, 3, 9, 25, 28, 37, 38, 46, 47, 47,
48, 60, 65, 71, 72, 74, 80, 85, 87, 91, 92, 93, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 111, 113, 114, 115, 116,
117, 123, 124, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134 e 136. Objeto: Prestar fornecimento parcelado
de material de expediente para atender a demanda das diversas Secretarias do Município de
Coremas-PB. Forma de pagamento: De acordo com a execução dos serviços/entregas. Fonte de
Recurso 01: Recursos próprios (Diversos) da Prefeitura de Coremas-PB. Fonte de Recurso 02:
Recursos próprios (Diversos) Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Dotação: QDD/2021,
ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei
para o exercício seguinte. Início dos serviços ou entrega: 5 (cinco) dias. Vigência do contrato: Até
10/11/2022, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos,
caso seja necessário. Partes: Sr. Irani A. da Silva (Pela contratante) e o Sr. Ivanilto da Costa Vieira
(Pela contratada).
Coremas-PB, 10 de novembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 413/2021
Pregão Presencial Nº: 029/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada Lucieudo
Maria da Silva - Cnpj: 09.028.744/0001-99. Valor total contrato: R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos
reais), referente aos itens: 6, 14, 19, 32, 35, 36, 43, 63, 73, 77, 78, 83, 84, 86, 90, 98, 122, 125 e
129. Objeto: Prestar fornecimento parcelado de material de expediente para atender a demanda
das diversas Secretarias do Município de Coremas-PB. Forma de pagamento: De acordo com a
execução dos serviços/entregas. Fonte de Recurso 01: Recursos próprios (Diversos) da Prefeitura
de Coremas-PB. Fonte de Recurso 02: Recursos próprios (Diversos) Secretaria de Saúde/Fundo
Municipal de Saúde. Dotação: QDD/2021, ficando automaticamente incorporadas as dotações do
orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. Início dos serviços ou entrega:
5 (cinco) dias. Vigência do contrato: Até 10/11/2022, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. Partes: Sr. Irani A. da Silva (Pela
contratante) e o Sr. Lucieudo Maria da Silva (Pela contratada).
Coremas-PB, 10 de novembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 414/2021
Pregão Presencial Nº: 029/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada Maria
Solones Paulino Cardoso Oliveira, Cnpj: 07.308.651/0001-92. Valor total contrato: R$ 22.707,90
(vinte e dois mil setecentos e sete reais e noventa centavos), referente aos itens: 7, 8, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 33, 40, 52, 56, 70, 79, 81, 82, 101, 105, 118, 119, 121 e 130. Objeto:
Prestar fornecimento parcelado de material de expediente para atender a demanda das diversas
Secretarias do Município de Coremas-PB. Forma de pagamento: De acordo com a execução dos
serviços/entregas. Fonte de Recurso 01: Recursos próprios (Diversos) da Prefeitura de Coremas-PB. Fonte de Recurso 02: Recursos próprios (Diversos) Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de
Saúde. Dotação: QDD/2021, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento
anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. Início dos serviços ou entrega: 5 (cinco)
dias. Vigência do contrato: Até 10/11/2022, considerado da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. Partes: Sr. Irani A. da Silva (Pela contratante)
e o Sra. Maria Solones P. C. Oliveira (Pela contratada).
Coremas-PB, 10 de novembro de 2021.
EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 415/2021
Pregão Presencial Nº: 029/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Nivaldo Ferreira dos
Santos Junior - Cnpj: 37.551.250/0001-20. Valor total contrato: R$ 51.711,50 (cinquenta e um mil
setecentos e onze reais e cinquenta centavos), referente aos itens: 4, 5, 22, 23, 24, 29, 30, 31,
34, 39, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 88, 89,
94, 95, 96, 97, 99, 100, 109, 110, 112, 120, 135, 137 e 38. Objeto: Prestar fornecimento parcelado
de material de expediente para atender a demanda das diversas Secretarias do Município de
Coremas-PB. Forma de pagamento: De acordo com a execução dos serviços/entregas. Fonte de
Recurso 01: Recursos próprios (Diversos) da Prefeitura de Coremas-PB. Fonte de Recurso 02:
Recursos próprios (Diversos) Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Dotação: QDD/2021,
ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei
para o exercício seguinte. Início dos serviços ou entrega: 5 (cinco) dias. Vigência do contrato: Até
10/11/2022, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos,
caso seja necessário. Partes: Sr. Irani A. da Silva (Pela contratante) e o Sr. Nivaldo Ferreira dos
Santos Junior (Pela contratada).
Coremas-PB, 10 de novembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:30 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 DE MEDICAMENTOS DE
A a Z, (TABELA DA ABC FARMA). 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 001/13; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e das
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail:
cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.
Coxixola - PB, 10 de Janeiro de 2022
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB.
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 21 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 09:01
horas do dia 21 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 10024/19; Decreto Municipal nº 1.907/19;
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações:
das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, noendereçosupracitado. Telefone:(83)33613801.
Email:cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital:ww.tce.pb.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br.
Esperança - PB, 07 de janeiro de 2022.
JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE
COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A DA FROTA DE VEICULOS E
MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 24 de
Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 24 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 10024/19; Decreto Municipal nº 1.907/19; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08h00min Às 13h00min dos dias
úteis, noendereçosupracitado. Telefone:(83)33613801.Email:cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital:ww.
tce.pb.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br.
Esperança - PB, 10 de janeiro de 2022.
JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA
ATENDIMENTO DE TODAS AS DEMANDAS DEFINIDAS PELA AUTORIDADE COMPETENTE SEM
LIMITAÇÃO DE ITINERÁRIOS E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME AS NECESSIDADES DESTE GABINETE DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
Presencial nº 00019/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 05001/2021 – PATRICIO BARBOSA DE FIGUEIREDO - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 5 meses. ASSINATURA: 30.12.21
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR PARA A COLETA, TRANSPORTE
E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº
00012/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 03901/2021 – J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 8 meses. ASSINATURA: 07.01.22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00115/2021, que objetiva: Aquisições parceladas
de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas de Saúde,
CAPSS, CAPS AD, SAMU e a Farmácia Básica do Município de Guarabira/PB (ITENS REMANESCENTES)conforme termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório
em favor de: ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$
24.915,00; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 5.810,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 104.300,00;
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - R$ 13.880,00; R D F DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 5.774,00; SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 58.670,50.
Guarabira - PB, 10 de Janeiro de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora
FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA
ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00115/2021 - SRP
A Prefeitura Municipal de Guarabira, Torna público através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, para conhecimento
dos interessados, ERRATA ao Edital do Pregão presencial 00115/2021- SRP: onde lê-se : Item 5.3
exercício financeiro de 2021 , leia-se exercício financeiro de 2022. Informações: no horário das
08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.
br. Telefone: (083) 3271-1946. Horário de expediente: 08h00min as 12h00min.
Guarabira - PB, 07 de janeiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00117/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00117/2021, que objetiva: Aquisições de fardamentos
para atender a necessidade de servidores da secretaria de meio ambiente– SUMASA e Infraestrutura;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AGS COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA - R$ 4.662,00; JOAO MARTINHO DA SILVA - R$ 4.546,80; LEAO COMERCIO DE MULTI
UTILIDADES LTDA - R$ 26.299,20; REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELLI - R$ 1.976,00.
Guarabira - PB, 10 de Janeiro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00117/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00117/2021, que objetiva: Aquisições de fardamentos
para atender a necessidade de servidores da secretaria de meio ambiente– SUMASA e Infraestrutura;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AGS COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA - R$ 4.662,00; JOAO MARTINHO DA SILVA - R$ 4.546,80; LEAO COMERCIO DE MULTI
UTILIDADES LTDA - R$ 26.299,20; REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELLI - R$ 1.976,00.
Guarabira - PB, 10 de Janeiro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00119/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00119/2021, que objetiva: Aquisições de
Câmeras para fiscalização de vias urbanas para melhor atender as necessidades da STTRANS (
Superintendência de Transito); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor
de: KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO - R$ 73.350,00.
Guarabira - PB, 10 de Janeiro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00119/2021
Aos 10 dias do mês de Janeiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Guarabira, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antonio André - Centro Guarabira - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de
2006; Decreto Municipal nº 20, de 02 de Julho de 2007; Decreto Municipal nº 66, de 29 de Dezembro
de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e,
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00119/2021 que
objetiva o registro de preços para: Aquisições de Câmeras para fiscalização de vias urbanas para
melhor atender as necessidades da STTRANS ( Superintendência de Transito); resolve registrar
o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL
DE GUARABIRA - CNPJ nº 08.785.479/0001-20.
VENCEDOR: KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO
CNPJ: 14.101.812/0001-38
ITEM ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT. P.UNIT.

P.TOTAL

1

CÂMERA IP SPEED DOME
S/ IR. RESOLUÇÃO FULLHD
1080P. TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE 60 FPS. ZOOM
OPTICO DE 30X OU SUPERIOR

INTELBRAS

UND

10

7.150,00

71.500,00

2

FONTE POE 200AT COM
INTELBRAS
PROTOCOLO 802. 3AF/AT.

UND

10

185,00

1.850,00

TOTAL

73.350,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data
de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Guarabira firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00119/2021,
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços,
durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pela Prefeitura Municipal de Guarabira, que também é o órgão gerenciador responsável pela
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no
respectivo orçamento programa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00119/2021 e seus anexos, e as seguintes
propostas vencedoras do referido certame:
- KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO.
CNPJ: 14.101.812/0001-38.
Item(s): 1 - 2.
Valor: R$ 73.350,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca
de Guarabira.
Guarabira - PB, 10 de Janeiro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: PH1M-H9P2-T4GE-2JRR
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09049/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/115548
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 916968
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS, para o ano letivo de 2022
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial,
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site
www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 11/01/2022, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá
no dia 24/01/2022, às 08h30 e disputa às 09h00. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites
www.licitacoes-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 11 de
janeiro de 2022.
João Pessoa, 10 de janeiro de 2022.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.046/2021/SEINFRA
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.022/2021/SEINFRA.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.
CONTRATADA: ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ 10.715.077/0001-00
OBJETO: Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e
Drenagem em diversas ruas do bairro de Mumbaba em João Pessoa: Rua Cidade de Jericó, Rua
Cidade de Campo Santana, Rua Florestal, Rua Cidade de Serra Redonda, Rua Cidade de São
José do Sabugi – Lote 21.
VALOR TOTAL: R$ 5.723.597,27 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E TRÊS MIL,
QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).
Classificação Funcional: 11000.11107.15.451.5099.111063– SISTEMA VIÁRIO
Natureza da despesa: 44.90.51 Obras e Instalações
Fonte de Recursos: FR
FR STN
0.1.00
1001 Próprios
0.1.92
1920 Recursos de Operações de crédito- Recursos do
Exercício Corrente
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Maria Jailene Franco de Carvalho /
Arko Construções Ltda
DATA DA ASSINATURA: 16/12/2021
João Pessoa, 16 de dezembro de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
EXTRATO DE ADITIVO
DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº 07.006/2021/SEINFRA
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.017/2021 – Prestação de Forma Contínua dos Serviços de
Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Material e Equipes de Mão de Obra de
Iluminação Pública e Fontes Luminosas do Município de João Pessoa.
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: GERATRIX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA CNPJ
Nº 07.223.818/0001-12
OBJETO: É objeto do presente termo aditivo a Prorrogação do Prazo de Execução por 06 (seis)
meses, com fundamento no § 2º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sr. Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sr. Rafael Salsa da Nóbrega
Cardoso/ GERATRIX
Data da Assinatura: 10/01/2022
João Pessoa, 10
de janeiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2022
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público
que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2022, DO TIPO MENOR
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de materiais de construção,
para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Juarez Távora, no dia
21/01/2022 às 08:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua José Mendonça,
171 – Centro – Juarez Távora - PB.
O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: setordelicitacaopmjt@gmail.
com, até o dia 20/01/2022.
Juarez Távora(PB), 10 de janeiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA
PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2022
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público
que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2022, DO TIPO MENOR
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de materiais elétricos,
para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Juarez Távora, no dia
25/01/2022 às 08:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua José Mendonça,
171 – Centro – Juarez Távora - PB.
O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: setordelicitacaopmjt@gmail.
com, até o dia 24/01/2022.
Juarez Távora(PB), 10 de janeiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA
PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 08:30 horas do dia 24 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 cestas básicas. 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) 3464–1069.
E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Junco do Seridó - PB, 10 de Janeiro de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 09:30 horas do dia 24 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 alimentos. 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) 3464–1069.
E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Junco do Seridó - PB, 10 de Janeiro de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a
execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e:
CT Nº 00267/2021 - Construtora Imperial Eireli - CNPJ: 33.777.036/0001-35 - 1º Aditivo - prorroga
o prazo por mais 4 meses. ASSINATURA: 30.12.21
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022 - SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Av. Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 08h15min do dia 24 de janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando forma Registro de Preços
para: Aquisições parceladas de materiais diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal no exercício 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00001/2015. Informações: no horário das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Logradouro - PB, 10 de janeiro de 2022
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE RETIFICAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO ADESÃO Nº 00002/2021
A Prefeitura Municipal de Manaíra/PB, com sede a Rua José Rosas, s/n° - Bairro Centro, na cidade
de Manaíra/PB, torna público a seguinte retificação (errata) do Aviso de Adesão nº 00002/2021,
publicado no Jornal A União de 29/11/2021 pág. 26, DOE/PB de 29/11/2021, pág. 33 e no DOU
de 29/11/2021, Seção 3, pág. 253, que tem como objeto Aquisição de Softwares Educacionais
com tablets e notebooks com foco no ensino híbrido e ramificação para atendimento do Ensino
Fundamental para o Município de Manaíra/PB.
Onde se lê: MBR EDITORA LTDA, CNPJ: 08.532.854/0001-20, Endereço: Rua Francisco de
Assis Madeira, 234, Centro, Tietê, São Paulo – SP, Valor: R$ 439.050,30.
Leia-se: MBR EDITORA LTDA, CNPJ: 08.532.854/0001-20, Endereço: Rua Francisco de Assis
Madeira, 234, Centro, Tietê, São Paulo – SP, Valor: R$ 375.270,00.
Manaíra - PB, 10 de janeiro de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional
Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Pregão Presencial Nº 0006/2022
A pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 25 de
janeiro de 2022, ás 08:30 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 menor por item. Objeto: Contratação de empresa para aquisição parcelada de
gêneros alimentícios com o objetivo de atender as necessidades de secretarias do Município de
Nazarezinho-PB.
Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 10 de janeiro de 2022.
Marilda Sarmento Luis
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PREGÃO ELETRONICO 0004/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS
EIRELI
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, aquisição parcelada de carnes bovina, frango e
seus derivados, destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas e secretarias
do município e aquisição de materiais de limpeza de uso doméstico e pessoal, destinados a várias
secretarias do Município de Pedra Branca-PB.
Valor global: R$ 3.170,00 (três mil cento e setenta reais),
VIGÊNCIA: 31.12.2022.
Pedra Branca-PB, 06 de janeiro de 2022
Josemario Bastos de Souza
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PREGÃO ELETRONICO 0004/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, aquisição parcelada de carnes bovina, frango e
seus derivados, destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas e secretarias
do município e aquisição de materiais de limpeza de uso doméstico e pessoal, destinados a várias
secretarias do Município de Pedra Branca-PB.
Valor global: R$ 6.526,13 (seis mil quinhentos e vinte e seis reais e treze centavos),
VIGÊNCIA: 31.12.2022.
Pedra Branca-PB, 06 de janeiro de 2022
Josemario Bastos de Souza
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PREGÃO ELETRONICO 0004/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, aquisição parcelada de carnes bovina, frango e
seus derivados, destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas e secretarias
do município e aquisição de materiais de limpeza de uso doméstico e pessoal, destinados a várias
secretarias do Município de Pedra Branca-PB.
Valor global: R$ 33.110,42 (trinta e três mil cento e dez reais e quarenta e dois centavos),
VIGÊNCIA: 31.12.2022.
Pedra Branca-PB, 06 de janeiro de 2022
Josemario Bastos de Souza
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PREGÃO ELETRONICO 0004/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: T. I. TECNOLOGIA LTDA
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, aquisição parcelada de carnes bovina, frango e
seus derivados, destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas e secretarias
do município e aquisição de materiais de limpeza de uso doméstico e pessoal, destinados a várias
secretarias do Município de Pedra Branca-PB.
Valor global: R$ 43.270,00 (quarenta e três mil duzentos e setenta reais),
VIGÊNCIA: 31.12.2022.
Pedra Branca-PB, 06 de janeiro de 2022
Josemario Bastos de Souza
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PREGÃO ELETRONICO 0004/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, aquisição parcelada de carnes bovina, frango e
seus derivados, destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas e secretarias
do município e aquisição de materiais de limpeza de uso doméstico e pessoal, destinados a várias
secretarias do Município de Pedra Branca-PB.
Valor global: R$ 2.845,90 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos)
VIGÊNCIA: 31.12.2022.
Pedra Branca-PB, 06 de janeiro de 2022
Josemario Bastos de Souza
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PREGÃO ELETRONICO 0004/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, aquisição parcelada de carnes bovina, frango e
seus derivados, destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas e secretarias
do município e aquisição de materiais de limpeza de uso doméstico e pessoal, destinados a várias
secretarias do Município de Pedra Branca-PB.
Valor global: R$ 131.869,00 (cento e trinta e um mil oitocentos e sessenta e nove reais)
VIGÊNCIA: 31.12.2022.
Pedra Branca-PB, 06 de janeiro de 2022
Josemario Bastos de Souza
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2022
TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993,
atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinados aos veículos de diversas secretarias, conforme especificações no contrato, pela contratação direta da empresa TALISSUEL COSMO
BARBOSA DINIZ EIRELI – CNPJ nº 05.821.353/0001-76, com o valor global de R$ 199.702,00
(cento e noventa e nove mil, setecentos e dois reais)
RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca - PB, em 07 de Janeiro de 2022
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Municipal
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2022
HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o
art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação
que instrui o Processo de Dispensa de
Licitação nº 00005/2020, HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela contratação direta
para aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinados aos veículos de diversas secretarias do
município de Pedra Branca, a empresa TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI – CNPJ nº
05.821.353/0001-76, com o valor global de R$ 199.702,00 (cento e noventa e nove mil, setecentos
e dois reais)
Pedra Branca, em 07 de Janeiro de 2022.
Josemario Bastos de Souza
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação
nº 00006/2020.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI – CNPJ nº 05.821.353/0001-76.
OBJETO: aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinados aos veículos de diversas secretarias do município de Pedra Branca.
VALOR R$: 199.702,00 (cento e noventa e nove mil, setecentos e dois reais)
VIGÊNCIA: 31.12.2022.
Pedra Branca - PB, em 10 de janeiro de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Esportes
Publicidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PREGÃO ELETRONICO 0003/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: TRAILER DO BRASIL UNIDADES MOVEIS LTDA
Objeto: de unidade móvel para centro de controle de Zoonoses destinada a Secretaria Municipal
de Saúde do Município de Pedra Branca-PB.
Valor global: R$ R$ 152.850,00 (cento e cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA: 31.12.2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS A, torna público que fará realizar através da CPL
para conhecimento dos interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará
licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço GLOBAL, no dia 27 de Janeiro de
2022 as 09:00 horas, tendo como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO
DE PEDRO RÉGIS – PB. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal
de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será
disponível através do link https://pedroregis.pb.gov.br/transparencia/licitacao ou na CPL no prédio
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.
Pedro Régis-PB 10 de Janeiro de 2022.
Polyana Farias Torres
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 028/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO
DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, torna público que a reunião para análise das
propostas, lances e habilitação do Pregão nº 028/2021 que aconteceria no dia 11 de Janeiro de
2022 as 09h00min horas ocorrerá no dia 18 de Janeiro de 2022 as 09h00min. A alteração se faz
necessário em virtude da impossibilidade da pregoeira conduzir a reunião, por motivos de saúde.
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av.
Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponibilizado através do
link https://www.pedrorégis.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal
de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.
Pedro Régis-PB, 10 de Janeiro de 2022.
Polyana Farias Torres
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico N.º. 0063/2021
Vencedora: MANOEL SATORNO DA SILVA - ME - CNPJ 20.175.847/0001-14, com o valor global
de R$ 183.150,00 (cento e oitenta e três mil e cento e cinquenta reais).
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de funerária para a
população carente do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será encaminhado para autoridade competente lavrar a Homologação.
Piancó-PB, 10 de Janeiro de 2022
André Alexandre do Nascimento
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico N.º. 00063/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de funerária para a
população carente do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Vencedoras: MANOEL SATORNO DA SILVA - ME - CNPJ 20.175.847/0001-14, com o valor
global de R$ 183.150,00 (cento e oitenta e três mil e cento e cinquenta reais).
Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para
assinar termo contratual.
Piancó-PB, 10 de Janeiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de licitação
Tomada de Preços nº 001/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó vem, através de sua comissão de licitação, tornar público aviso
de licitação da Tomada de Preços nº 00001/2022, com o objeto: Reforma do Mercado Público Municipal de Piancó - PB, realizado por força do Contrate de Repasse no 906862/2020, firmado entre
a Prefeitura Municipal de Piancó e o Ministério do Desenvolvimento Regional. Data de reunião para
o dia 27/01/2022, às 08:30 horas. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gv.br.
Piancó-PB, 10 de Janeiro de 2022
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes
Presidente da CPL
Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de licitação
Tomada de Preços nº 002/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó vem, através de sua comissão de licitação, tornar público aviso
de licitação da Tomada de Preços nº 00002/2022, com o objeto: construção de creche municipal,
através de Convênio n° 0451/2021 (PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA), firmado entre
a Prefeitura Municipal de Piancó e o Governo do Estado da Paraíba. Data de reunião para o dia
27/01/2021, às 10:00 horas. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gv.br.
Piancó-PB, 10 de Janeiro de 2021
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes
Presidente da CPL
Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato
Pregão Eletrônico nº 00045/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: SOLUCOES RENT A CAR LTDA-ME, CNPJ Nº 11.078.937/0001-04
Objeto: Registro de preços para a contratação dos serviços de locação de veículos destinados
a Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Valor global: R$143.220,00 (cento quarenta e três mil e duzentos e vinte reais).
Piancó-PB, 07 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato de ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 00045/2021
Objeto: Registro de preços para a contratação dos serviços de locação de veículos destinados
a Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Empresa vencedora: SOLUCOES RENT A CAR LTDA-ME
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.
Item OBJETO

MARCA/
MODELO

UND

QUANT.

PÇ.
UNIT.

VALOR
TOTAL

01

VEÍCULO TIPO PASSEIO,
MOTOR
1.0,
CÂMBIO
MANUAL, QUATRO PORTAS,
COM AR CONDICIONADO,
COM APARELHO DE SOM
BLUETOOTH
PENDRIVE
VW GOL
SD RÁDIO ANO A PARTIR
1.0 2021
DE 2021, COMBUSTÍVEL
FLEX,
EMPLACAMENTO
RENOVADO. PARA FICAR
DESTINADO PSF TEOTÔNIO
NETO, FERNANDO VIERA
DE MELO.

02

VEÍCULO TIPO PASSEIO,
MOTOR
1.0,
CÂMBIO
MANUAL, QUATRO PORTAS,
COM AR CONDICIONADO,
COM APARELHO DE SOM
BLUETOOTH
PENDRIVE
VW GOL
SD RÁDIO, ANO A PARTIR
1.0 2021
DE 2021, COMBUSTÍVEL
FLEX,
EMPLACAMENTO
RENOVADO.
PARA
FICAR DESTINADO PSF
EUDO
MOURA,
PAULO
MONTENEGRO

MES

12

1.990,00 23.880,00

03

VEÍCULO TIPO PASSEIO,
MOTOR
1.0,
CÂMBIO
MANUAL, QUATRO PORTAS,
COM AR CONDICIONADO,
COM APARELHO DE SOM
VW GOL
BLUETOOTH
PENDRIVE
1.0 2021
SD RÁDIO ANO A PARTIR
DE 2021, COMBUSTÍVEL
FLEX,
EMPLACAMENTO
RENOVADO. PARA FICAR
DESTINADO PSF VII

MES

12

1.985,00 23.820,00

04

VEÍCULO TIPO PASSEIO,
MOTOR
1.0,
CÂMBIO
MANUAL, QUATRO PORTAS,
COM AR CONDICIONADO,
COM APARELHO DE SOM
BLUETOOTH
PENDRIVE
VW GOL
MES
SD RÁDIO. ANO A PARTIR
1.0 2021
DE 2021, COMBUSTÍVEL
FLEX,
EMPLACAMENTO
RENOVADO. PARA FICAR
DESTINADO NASF NÚCLEO
DE APOIO SAÚDE DA
FAMÍLIA

12

1.990,00 23.880,00

VEÍCULO TIPO PASSEIO,
MOTOR
1.0,
CÂMBIO
MANUAL, QUATRO PORTAS,
COM AR CONDICIONADO,
COM APARELHO DE SOM
BLUETOOTH
PENDRIVE VW GOL
MES
SD RÁDIO, ANO A PARTIR 1.0 2021
DE 2021, COMBUSTÍVEL
FLEX,
EMPLACAMENTO
RENOVADO. PARA FICAR
DESTINADO PSF JOAQUIM
ESTEVAM

12

05

08

MES

VEÍCULO TIPO PASSEIO,
MOTOR
1.0,
CÂMBIO
MANUAL, QUATRO PORTAS,
COM AR CONDICIONADO,
COM APARELHO DE SOM
BLUETOOTH
PENDRIVE
VW GOL
MES
SD RÁDIO ANO A PARTIR
1.0 2021
DE 2021, COMBUSTÍVEL
FLEX,
EMPLACAMENTO
RENOVADO.
PARA
FICAR DESTINADO AOS
VISITADORES DA CRIANÇA
FELIZ.
TOTAL

12

12

1.990,00 23.880,00

2.000,00 24.000,00

1.980,00 23.760,00

R$ 143.220,00
Piancó-PB, 07 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira
Prefeito

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 11 de janeiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:30 horas do dia 24 de Janeiro de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de medicamentos diversos da tabela
ABC Farma de A a Z dos tipos ÉTICOS, SIMILARES, ÉTICOS CONTROLADOS E GENÉRICOS
CONTROLADOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com.
Pilõezinhos - PB, 10 de Janeiro de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00001/2022, Objeto: Aquisição
parcelada de materiais de limpeza e higiene pessoal diversos, destinado a esta Prefeitura, para o dia
24 de Janeiro de 2022 às 10:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Alvino,
56 - Centro - Pilõezinhos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
referido endereço. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com.
Pilõezinhos - PB, 10 de Janeiro de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 21 de
Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO
PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A – Z CONSTANTES DA TABELA CMED–
ANVISA VIGENTE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 001461/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM. Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br.
Remígio - PB, 10 de Janeiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00001/2022,
onde se lê: “Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 19 de Janeiro de 2022. Início da fase
de lances: 09:01 horas do dia 19 de Janeiro de 2022”; leia-se: “Abertura da sessão pública: 09:00
horas do dia 20 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 20 de Janeiro de
2022”. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Joaquim Cavalcante de
Morais, 96 - Centro - Remígio - PB. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@
GMAIL.COM . Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.
Remígio - PB, 10 de Janeiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 001/2022 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público para conhecimento
dos interessados nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas
constantes no art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no
decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 que regulamenta o sistema de registro de preços e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial
Sistema de Registro de Preço do tipo menor preços em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura
Municipal de Riachão do Bacamarte, no dia 24 de Janeiro de 2022 as 10:30, objetivo: Contratação
de empresa especializada, para confecção e instalação de moveis projetados, destinados a atender
as necessidades do município de Riachão do Bacamarte; Informações na Av.Senador Cabral, nº
252, Centro, Riachão do Bacamarte- PB CEP: 58.382-000.
RIACHÃO DO BACAMARTE 10 DE JANEIRO DE 2022
WILSON LOURENÇO DE BRITO.
PREGOEIRO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo
0km, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Rio Tinto – PB, Convênio
n.º0069/2021 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal. Abertura da
sessão pública: 09:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br;
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Rio Tinto - PB, 10 de Janeiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de patrulha
mecanizada, destinada a essa edilidade, conforme Convênio MAPA n.° 911179/2021 – Plataforma +
Brasil n.°5109356/2021. Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 25 de Janeiro de 2022. Início
da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações:
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.
com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Rio Tinto - PB, 10 de Janeiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 13:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de
transportes diversos, destinados a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital:
www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Rio Tinto - PB, 10 de Janeiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Pedro Muniz de Brito, 142 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 24 de janeiro de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS, SIMILARES (TABELA ABC FARMA), LEITES, SUPLEMENTOS
E FRALDAS, POR DEMANDA JUDICIAL, DE FORMA PARCELADA DESTINADOS A ATENDER
AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE 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 0037 /05; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 13:00
as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Santa Helena - PB, 10 de janeiro de 2022
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA A PREFEITURA MUNICIAPAL
DE SANTA HELENA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2021. DOTAÇÃO:
Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20.100 GABINETE DO PREFEITO 2002 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 3390.39 99
OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 3390.39 99 OUTROS
SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUAÇÃO E ESPORTES 3390.39 99
OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 20.600 SECRETARIA DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 20.700 SECRETARIA DE OBRAS
E INFRA ESTRUTURA 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E
INFRA ESTRUTURA 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 20.800
SECRETARAIA DE AÇÃO SOCIAL 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
AÇÃO SOCIAL 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 21.000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 2074 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 06/12/2022.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 00070/2021 - 06.12.21
- PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - R$ 50.640,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00016/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS
E ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSE MUNICIPIO. FUNDAMENTO
LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00002/2021 - Ata de Registro de Preços nº 0002/2021,
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00015/2021, realizado pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMENENTES 2038 MANUETENÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMENENTES 20400 SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMENENTES 2042
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAS
PERMENENTES. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 00077/2021 - 07.12.21 - INTELIGENCIA COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - R$ 3.240,00; CT Nº 00078/2021 - 07.12.21 - CANAPU
COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - R$ 30.606,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE A REFORMA DA PRAÇA
PADRE CICERO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada
de Preços nº 00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 1028.
CONTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA 1001 RECURSOS ORDINARIOS 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 14/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa
Helena e: CT Nº 00076/2021 - 14.12.21 - T. A. FRANÇA EVENTOS - R$ 113.049,16.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA A PREFEITURA MUNICIAPAL
DE SANTA HELENA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2021. DOTAÇÃO:
Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20.100 GABINETE DO PREFEITO 2002 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 3390.39 99
OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 3390.39 99 OUTROS
SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUAÇÃO E ESPORTES 3390.39 99
OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 20.600 SECRETARIA DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 20.700 SECRETARIA DE OBRAS
E INFRA ESTRUTURA 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E
INFRA ESTRUTURA 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 20.800
SECRETARAIA DE AÇÃO SOCIAL 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
AÇÃO SOCIAL 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 21.000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 2074 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 06/12/2022.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 00070/2021 - 06.12.21
- PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - R$ 50.640,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento
parcelado de material de expediente, visando atendimento de todas as secretarias do Município
de Santa Inês - PB, para o exercício de 2022. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O L V
E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00013/2021-Registro de
Preços, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a DAGEAL - COMÉRCIO
DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA -, CNPJ nº 07.245.458/0001-50, Valor R$ 1.003,90. GALVAO
MAGAZINE LTDA, CNPJ nº 09.605.345/0001-43, Valor R$ 62.569,10. JOAO RODRIGUES DO
NASCIMENTO NETO 03815957494, CNPJ nº 31.667.683/0001-69, Valor R$ 76.687,90, VALOR
TOTAL: R$ 140.260,90.
Santa Inês/PB, 07 de janeiro de 2022.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR
Pregoeiro Oficial
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021- REGISTRO DE PREÇOS
O Prefeito do Município de Santa Inês, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade, Pregão Eletrônico nº 00013/2021-Registro
de Preços, que objetiva Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para
fornecimento parcelado de material de expediente, visando atendimento de todas as secretarias
do Município de Santa Inês - PB, para o exercício de 2022, com base nos elementos constantes do
processo correspondente, a: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA -, CNPJ
nº 07.245.458/0001-50, Valor R$ 1.003,90. GALVAO MAGAZINE LTDA, CNPJ nº 09.605.345/000143, Valor R$ 62.569,10. JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO 03815957494, CNPJ nº
31.667.683/0001-69, Valor R$ 76.687,90, VALOR TOTAL: R$ 140.260,90.
Santa Inês, 10 de janeiro de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA
Autoridade competente

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de gás liquefeito de
petróleo (GLP), em botijões de 13 kg, conforme solicitação periódica, destinado a esta Prefeitura.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações:
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@
gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Rio Tinto - PB, 10 de Janeiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento
parcelado de material de expediente, visando atendimento de todas as secretarias 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: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
LTDA -, CNPJ nº 07.245.458/0001-50. GALVAO MAGAZINE LTDA, CNPJ nº 09.605.345/0001-43.
JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO 03815957494, CNPJ nº 31.667.683/0001-69. 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, 10 de Janeiro de 2022.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços
nº AD00002/2021, que objetiva: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00016/2021 DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSE
MUNICIPIO; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: CANAPU COMERCIO DE
DISTRIBUIÇÃO LTDA - R$ 30.606,00; INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - R$ 3.240,00.
Santa Helena - PB, 07 de Dezembro de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RETIFICAÇÃO (ERRATA)
DISPENSA Nº 00001/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, com sede temporária na Rua Caboclo Abel, s/n° Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, torna público a
seguinte retificação (errata) do Aviso de Dispensa nº 00001/2022, publicado no Jornal A União de
08/01/2022, DOE/PB de 08/01/2022, pág. 34 e no DOU de 10/01/2022, Seção 3, pág. 243, que tem
como objeto contratação de 02 (dois) carros pipa, com motorista, para abastecimento de água, para
atendimento a situação emergencial da população do município de Santa Luzia/PB:
Onde se lê: ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021.
Leia-se: ART. Nº 75, INCISO VIII DA LEI 14.133/2021.
Santa Luzia, 10 de janeiro de 2022.
MÁRIO MEDEIROS DAMASCENO
Secretário de Produção Rural, Desenvolvimento e Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços
nº AD00002/2021, que objetiva: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00016/2021 DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSE
MUNICIPIO; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: CANAPU COMERCIO DE
DISTRIBUIÇÃO LTDA - R$ 30.606,00; INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - R$ 3.240,00.
Santa Helena - PB, 07 de Dezembro de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE A REFORMA DA PRAÇA PADRE CICERO
DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório
e ADJUDICO o seu objeto a: T. A. FRANÇA EVENTOS - R$ 113.049,16.
Santa Helena - PB, 14 de Dezembro de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO E SUPORTE DE
SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA A PREFEITURA MUNICIAPAL DE SANTA HELENA – PB;
ADJUDICO o seu objeto a: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - R$ 50.640,00.
Santa Helena - PB, 06 de Dezembro de 2021
JOSÉ CÁSSIO LIMEIRA ESTRELA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Comissão
Permanente de Licitação, Chamada Pública, para: CREDENCIAMENTO, PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE
MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL, NOS VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS
DO SUS, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.
Os interessados deverão apresentar a documentação de habilitação e qualificação técnica exigida
em envelopes separados fechados dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua
Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, do dia 12 de janeiro
de 2022, ao dia 01 de fevereiro de 2022, das 08:00h às 13:00. Informações: no horário das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce. pb.gov.br;
Santa Rita - PB, 10 de Janeiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Presidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de combustível
destinado ao abastecimento dos veículos da frota da do fundo municipal de saúde. Abertura da
sessão pública: 11:00 horas do dia 21 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 11:01 horas do
dia 21 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 2.721/19; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.
sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
Sapé - PB, 06 de Janeiro de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAÚJO
Pregoeiro Oficial
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FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de combustível
destinado ao abastecimento dos veículos da frota do Fundo Municipal de promoção social. Abertura
da sessão pública: 10:00 horas do dia 21 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 10:01 horas
do dia 21 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 2.721/19; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.
sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.
Sapé - PB, 06 de Janeiro de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO DE ARAÚJO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de combustível destinado
ao abastecimento dos veículos da frota da prefeitura municipal. Abertura da sessão pública: 09:00
horas do dia 21 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 21 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 2.721/19; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Sapé - PB, 06 de Janeiro de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços técnicos e especializado em assessoria técnica junto a Comissão de Licitação, bem como, ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio e/ou ao Agente de Contratação,
nas orientações dos ritos processuais e Fases Externas de cada modalidade aplicada, alinhada a
legislação pertinente, durante o exercício financeiro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade
de Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sertãozinho: 02.0
2.04.122.1003.2.006.3.3.90.39.00.00.00.00.0500. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00001/2022 07.01.22 - ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 - R$ 30.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos e Especializados de Assessoria Jurídica, para atender as necessidades administrativas desta edilidade, durante o exercício de 2022. FUNDAMENTO
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município
de Sertãozinho: 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.39.00.00.00.00.0500. VIGÊNCIA: até o final do
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
e: CT Nº 00002/2022 - 07.01.22 - LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA - R$ 57.600,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos e Especializados de Assessoria Jurídica, para atender as necessidades administrativas desta edilidade, durante o exercício de 2022. FUNDAMENTO
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município
de Sertãozinho: 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.36.00.00.00.00.0500. VIGÊNCIA: até o final do
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e:
CT Nº 00003/2022 - 07.01.22 - ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO - R$ 52.800,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Aterro Sanitário Licenciado para recebimento e disposição de Resíduos
Sólidos Urbanos produzidos pelo Município de Sertãozinho, Estado da Paraíba. FUNDAMENTO
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município
de Sertãozinho: 02.07.17.512.2009.2.036.3.3.90.39.00.00.00.00.0500.. VIGÊNCIA: até 07/01/2023.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00004/2022 - 07.01.22 ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 59.400,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Aterro Sanitário Licenciado para recebimento e disposição de Resíduos
Sólidos Urbanos produzidos pelo Município de Sertãozinho, Estado da Paraíba. FUNDAMENTO
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município
de Sertãozinho: 02.07.17.512.2009.2.036.3.3.90.39.00.00.00.00.0500.. VIGÊNCIA: até 07/01/2023.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00004/2022 - 07.01.22 ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 59.400,00.
AVISO ANULAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022
O Prefeito Municipal de Sousa no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 49 da
Lei Federal nº 8.666/93, determinou a ANULAÇÃO do processo licitatório em epígrafe, constatada
ilegitimidade no procedimento, demonstrado após emissão do parecer técnico contábil. Para fins
do disposto no artigo 109, I, “c”, da Lei nº 8.666/93, publique-se para conhecimento de todos os
interessados.
Objeto: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Reforma e Ampliação da Secretária de Educação, no
Município de Sousa/PB. Tão logo o procedimento esteja adequado, nova data será marcada para
a realização da sessão. O processo está à disposição em todos os dias úteis, das 08h00min ás
12h00min na CPL, Rua Cel José Gomes de Sá, n° 27, Centro, Sousa-PB.
SOUSA, 10 de Janeiro de 2022.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 250/2021 – UASG 925302
PROCESSO Nº 38.000.008903.2021
Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste
no REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, com destino
à POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA, com abertura agendada para o dia 13/01/2022 às
09:00h, fica ADIADO para o dia 25/01/2022 às 09h. Por oportuno, solicitamos que acompanhem o
certame através dos sites www.centraldecompras.pb.gov.br e www.gov.br/compras.
CADASTRO CGE Nº 21-02500-2
João Pessoa, 10 de janeiro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021
Registro CGE Nº. 21-02573-0
OBJETO: Aquisição de conexões em PEAD, conforme quantidades e especificações estabelecidos no Anexo 2 -Termo de Referência.
RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às
17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício
Eco Business Center, Miramar, João Pespsoa - PB.
LOCAL (SITE): www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as
10h00min (horário de Brasília) do dia 25/01/2022.
ABERTURA: Dia 25/01/2022, às 10h00min (horário de Brasília).
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

CONVITE Nº 06/2021
Registro CGE Nº 21-02424-6
RESULTADO FINAL
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL,
comunica aos participantes da 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 e considera classificada a Empresa:
0RDEM

EMPRESA

1º

PROJETO CONSULTORIA
1,00
DE ENGENHEIRA. LTDA

VALOR DE AVALIAÇÃO (A) PREÇOS GLOBAL(R$)
315.136,73

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo
do DER/PB
João Pessoa, 10 de janeiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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 Dos Santos De Souza Filho, Adenilson Gonçalves De Abreu, Adilson Tomasi Raicrk,
Adimilson Correa Dos Santos, Adriana Braz Ferreira Da Silva, Adriana Venancio, Adriano Cristino
Da Silva, Ágata Francine Cerqueira De Santana, Ailton Luiz Dos Santos, Alaandrason Carvalho
Ferreira, Alan Devid Araujo Dos Santos, Alcenir Ribeiro Pereira, Alessandra Guedes Andrade
Mekich, Alex Sandro Barbosa Rangel, Aline Teixeira, Altair França De Almeida, Amanda Alves
Vieira, Amaro Antonio Dos Santos, Amilton De Oliveira Souza, Ana Cristina Gama, Ana Lucia
Sousa Carvalho Sousa, Ana Maria Jacqueminouth Da Costa Sousa, Ana Paula Da Silva, Anderson
Souza Alves, Andre Barbosa Fonseca, Anna Carolina Alves Pereira, Antonio Paulo Antunes, Ariane
Gomes Dos Santos, Arlete Gomes Pimentel Ramos, Ataise Sardeiro Da Silva, Balbina Alves Da
Rocha, Beatriz Freitas Ferreira, Brendo Tavares Oliveira, Bruna Rodrigues Da Silva, Caio Arthur
Siqueira Costa, Caique Santos Garcia Matas, Carlos Andre De Jesus Santos, Carlos Eduardo
Dionizio Pereira, Carlos Guilherme Lopes Brandão Neves, Charles Felipe Da Rosa, Clarysse Lima
Ribeiro, Claudio Pastor Fernandes, Cleveland Soriano Filho, Clodoaldo Pereira Da Silva, Clomio
Caetano Neto, Cristiane Dos Reis Pastor Fernandes, Cristiane Gomes Da Silva, Cristina Vieira
Barreto, Daiana Pereira, Daiane Dos Santos Silva, Daniel Brito Da Silva, Daniel Xavier Da Silva,
Daniela De Souza Ferreira, Danilo Rodrigues De Magalhães, Davi Andrés Prazeres Guzmán,
Dayana Alves Lopes, Dayse Kelly Da Silva Santos, Deivid Da Silva Oliveira, Deize De Sousa
Costa, Diana Ferreira Campos, Diogo Do Nascimento Quintino, Diogo Stanger Tobias Da Silva,
Diones Ribeiro De Souza, Dreyson Marlon Silva Macedo, Edi Carlos Henrique Alves Rodrigues,

Edilene Maria De Santana Rodrigues, Edineuza De Jesus Barreto, Edmilson Eduardo De Assis,
Edna Dos Santos, Ednilson Eugenio De Castilho, Eduarda Dias Fernandes, Eduardo Vinnícius Da
Silva, Elanê Costa Dos Santos, Elânia Oliveira De Lima, Elenilda Pereira Da Silva, Eliane De Almeida Vieira Castilho, Eliane De Freitas Leandro, Eliane Vieira Miranda, Elias Januario Ferreira,
Elielma Da Costa Farias, Elielson Barbosa Dos Santos, Elisiane Freitas Do Espirito Santo, Elza
Maria Da Silva, Emilly Mariane Silva, Eni Ribeiro Silva, Erica Maria De Farias, Ericlécia Romeiro
Dos Santos, Fábio Almeida Silva, Fábio Junior De Souza, Fabio Rocha Pinto, Fagner Vieira Cavalcante, Felipe Ganem Martins Bessa, Felipe Menegon Presa, Fellipe Rodrigues Moraes, Fernanda
Oliveira Da Silva, Flaviano Almeida Temoteo, Franciele Tavares Da Silva, Gabriel Felipe Souza
Mendes, Gabryelle Joyce Mendes Da Silva, Geciane Martins Dos Santos, Gervasio Alves Da Silva,
Gilmar Carneiro Da Silva, Gilmario Silva Assis, Gilson Silva De Araújo, Gilvan Batista Da Silva,
Gizele Caires Dos Santos Nogueira, Gleyce Almeida Lontra, Graciely Silva Medeiros Pimentel,
Graziela Soares Pinto, Guillerme Daniel Gicquel Rocha, Hávila Carolyn Gama Abreu, Helena Ribeiro Matos Santos, Herbert Reis Dos Santos, Hiágson Ferreira Dos Santos, Hugo Mendonça
Pereira Mateus, Igor Ferreira De Amorim, Igor Gabriel Do Espirito Santo Leites, Ilton Andrade De
Lima, Ingrid Santos Corrêa, Iris Kaillany Da Conceição Sá, Jacyara Santos Pereira Silva, Jailson
Da Silva Alves, Jailson Sena Dos Santos, Jailton De Lira Silva, Jailton Silva De Oliveira, Janairan
Oliveira Da Silva, Janayne Silva Reis, Janiel Chaves Cordeiro, Jaqueline Lima Da Silva, Jardielma
Egilde De Oliveira, Jaziel Meirelles Santana, Jeferson Alberton De Carvalho, Jéssica Gloria Dos
Santos Silva, Jessika Cristina Ferreira De Jesus, João Alfredo Dos Passos, João Batista Gomes
Da Silva, João Carlos Dantas Oliveira Lisboa, João Paulo Da Silva, João Victor De Souza Faria,
João Victor Fernandes De Souza Barros, João Victor Goes Braga De Oliveira, João Victor Melo
Silva, João Vitor Da Silva Oliveira, João Vitor Strieski, Joice Bruna De Lira Pires Modesto, Joicy
Myreli Ferreira Da Silva, Jonas Domingos Do Nascimento, Jonatas Dos Reis Gomes, Jonathan Luiz
De Oliveira, José Davi Silva Dos Santos, José De Jesus Garipuna, José Eluzivaldo Dos Santos
Junior, Jose Eustaquio Martins Silva, José Fernando Monteiro Dos Santos, Jose Francisco Da
Silva Neto, José Roberto Da Silva, José Rodrigo Feitosa Barboza, Joseane Iamara Da Conceição
Da Motta, Joseane Souza De Lira, Josefa Maria Dos Santos, Josivaldo Dos Santos, Julia Lio
Santos, Juliana Moreira Gomes, Kamal El Baroudy, Kelly Souza Dos Santos, Kelwin Gomes Da
Silva Trindade, Khezia Nunes Da Silva, Lana Simões Vasco De Almeida, Larissa Silva Satiro,
Lauanda Pereira De Souza, Laudiney Fernando Alves, Laura Victória Farias De Albuquerque, Leandro Costa Vaz Brasileiro, Leandro Coutinho Sant’ Anna, Leandro De Oliveira Machado Da Silva,
Leandro Donizeti Da Silva, Leandro Dos Santos, Letícia Da Silva Machado, Leticia Mangueira Alves,
Livia Araujo Abreu, Lorraine Oliveira Meira Ferreira, Lucas Gessé Dos Santos Macêdo, Lucas Padua
Sampaio Lopes, Luciano Aparecido Da Cruz Oliveira, Luciano Saltiva Alves, Lucymara Dos Santos,
Luis Batista Dos Santos Rodrigues , Luis Claudio Dos Santos Gomes, Luiz Felipe Pereira, Luma
Vitória Da Conceição Calheiros, Maiko Santiago Andrade, Márcio Vinícius De Jesus Almeida,
Marcos Antonio De Oliveira, Marcos Antonio De Souza Marinho, Marcos Dias Martins Filho, Maria
Andresa Bezerra Cabral Ferreira, Maria Aparecida De Jesus Oliveira, Maria Aparecida Santana
Santos, Maria Beatriz De Oliveira Ferreira, Maria Betânia Sena De Jesus, Maria De Fátima Da
Silva Vicente, Maria Deusilange Ferreira Lima, Maria Eduarda Balbino Barbosa, Maria Emília Da
Paz Dos Santos, Maria Isabela Santos Melquiades, Maria Jéssica Silva De Freitas, Maria Luiza
Marcos De Oliveira, Marianny Clarisse Bomfim Silva, Mateus Cavalheiro Venegas, Matheus Jacob
Guarino De Oliveira, Melina Guimarães Da Cunha, Michele Barbosa Angelo Reis, Michele Neves
Barbosa De Andrade, Micheline Viviane Sobreira, Moacir Adriano Meiras, Myllena Myrian Faustino
Siqueira, Naila Santos Souza Costa, Natally Matos Dos Santos, Nely Maria Oliveira Da Silva,
Neudesir Jefferson Da Silva Lourenço, Nicollas Nylo Luongo Eguilhor, Nilcenilda Gonçalves Caldeira, Niquezia Tatiane Dos Santos Araujo, Odilon Vágner Dias Peres, Osvaldo Santos Paulino,
Pátricia De Nazaré Costa De Oliveira, Paula Mozer De Souza, Paulo Bezerra Silva, Paulo Gabriel
Silva Aquino, Paulo Henrique Fernandes Paúra, Paulo Marcos Couto De Souza Júnior, Paulo Roberto Fernandes Teixeira, Paulo Santos, Quiteria Rosa Da Silva, Rafael Nunes De Araujo, Raiane
Da Conceição Dos Santos, Regiane Aparecida Tavares De Magalhaes Santos, Regiane Lirio Lopes
Braga, Regina Maria Mendes Da Silva, Renata Carvalho Bandeira, Renata Zanelli, Renilde Moura
Vieira, Ricardo Ferreira Da Silva, Ricardo Gomes Da Silva, Roberto Mendonça Da Silva, Rodrigo
De Oliveira Ribeiro, Rogerio Ferreira Campos Santos, Rosa Elisa Dos Santos Gouveia, Roselene
Coelho Alves, Rosilene De Sousa Campos, Rozangela Maria Soares Firmino, Ruldner Júnior
Martins Romão, Samuel Richardyson Da Silva Lima, Sebastião Ferreira De Sousa, Sidenéia Batista De Sousa, Sidiane De Oliveira Ferreira, Sidneia De Andrade Moreira Paula, Silvio Dos Santos
Dantas, Simara Tormes, Sirley Domingues Ferreira, Sivanil Dos Santos Brandão, Sthefanny De
Jesús Costa, Suyana De Oliveira Ferreira, Suzana Moreira Da Silva, Taianny Nunes Da Silva, Tatiane De Moura Martens, Taynan Mateus Grazioli, Terezinha De Jesus Ferreira Da Costa Conde,
Thainá Santos Da Silva, Thais Oliveira Costa, Tiago Clementino De Souza, Tiane Pereira, Tobias
Pereira, Valdinea Felicio, Vanessa Oliveira Santos Alves, Vanusa Santana Da Silva, Vera Lucia
Oliveira Silva, Victor Augusto Souza Da Cruz, Vilson Leal, Vinicius Carregosa Santos, Vinicius De
Paula Soares, Vinícius Rios Dos Anjos, Vitor Rodolfo Soares Da Silva, Vívia Gabriele De Jesus
Santos, Wagner Tavares Dos Santos, Wallace Felipe Rodrigues Silva, Wellington Wallace Teles
Silva, Wenderson Saymon Martins, Weverton Goncalves Vieira, Yago Reberth Da Silva.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DA PARAÍBA - ASPOLPB, CNPJ
08.451.523/0001-66, através de seu PRESIDENTE BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT GOMES
E SILVA, matrícula 160.006-1, o SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS DO ESTADO DA PARAÍBA – SINDPERITOS, CNPJ 20.254.961/0001-30, através do seu presidente HUMBERTO JORGE
DE ARAÚJO PONTES, matrícula 135.603-8, e a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA
CIENTÍFICA DO ESTADO DA PARAIBA – ASPOCEP, CNPJ n. 10.733.699/0001-52, através do seu
presidente JOELSON DOS SANTOS SILVA, matrícula 135.597-0, todas as entidades com sede
em João Pessoa-PB, CONVOCAM, por meio desse Edital, todos os associados em pleno gozo de
seus direitos, a participar da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da categoria, a realizar-se
na próxima terça-feira, dia ONZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS (11/01/2022), com
uma primeira convocação às 09h30min e uma segunda convocação às 10h00min, com qualquer
número de presentes. A Assembleia ocorrerá na frente da Central de Polícia Civil de João Pessoa-PB, na rua Manoel Rufino da Silva, 500 - Ernesto Geisel, João Pessoa - PB, CEP 58076-005.
Pauta (ordem do dia): I – deliberar sobre a proposta de aumento de 10% e incorporação de 100%
da bolsa desempenho parcelada em 48 meses, oferecida pelo Governo do Estado em reunião no
dia 04/01/2021, bem como outros pontos de interesse da categoria; II – deliberar por continuar no
movimento unidos com todas as entidades da Polícia Civil; III – deliberar por realização de ações que
visem à valorização da categoria investigativa em defesa de dignidade salarial, melhores estruturas
de trabalho, correção das horas extras entre outros.
João Pessoa-PB, 07 de Janeiro de 2022.
BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT GOMES E SILVA
Presidente da Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba
HUMBERTO JORGE DE ARAÚJO PONTES
Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado da Paraíba
JOELSON DOS SANTOS SILVA
Associação dos Servidores da Polícia Científica do Estado da Paraíba
O Condomínio Pró-Indiviso do Partage Shopping Campina Grande, cujo CNPJ:
03.557.614/0001-67 e BCGPAR Empreendimentos e Participações LTDA, cujo CNPJ:
16.433.025/0001-19, torna público, em 10/01/2022, a seguinte Execução de Título
Extrajudicial:
Comarca de 1ª Vara Cível de Campina Grande – PB. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo
nº 0818416-25.2019.8.15.0001. Ação: execução de título extrajudicial. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
do(a) 1ª Vara Cível de Campina Grande, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos quantos virem
ou tiverem conhecimento do presente Edital, que por este Cartório e Juízo tramita a ação acima
mencionada, promovida por EXEQUENTE: BCGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA, ROBERTO IND CERAMICA COM E CONSTRUCOES LTDA em face de FABIANO BEZERRA
DA SILVA, AELLYSSON KILLMANY SOARES DE ALMEIDA e HILCA CARLA SILVA DE SOUZA
SOARES, que através do presente Edital manda o MM. Juiz de Direito da Vara supra citar os
executados HILCA CARLA SILVA DE SOUZA SOARES, CPF nº 020.730.505-65 e AELLYSSON
KILLMANY SOARES DE ALMEIDA, CPF nº 051.983.614-61 para pagarem a dívida, no valor de
R$ 439.579,47(quatrocentos e trinta e nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e
sete centavos), custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que ora fixo em
10% (dez por cento) do valor da execução, no prazo de 3 (três) dias. Cientes O(s) executado(s) de
que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no
prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Advertidos o(s)
executado(s), também, sobre a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos
por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil.. Alternativamente, no lugar dos
embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o
parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s), por fim, que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos
honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei..
E para que ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será afixado no local de costume
e publicado no Diário da Justiça. 1ª Vara Cível de Campina Grande-PB, 6 de dezembro de 2021.
Eu, Iuri Lima Ramos Reinaldo, Técnico Judiciário desta vara, o digitei. RITAURA RODRIGUES
SANTANA, Juiz(a) de Direito.
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS
FAMILIARES DE MASSARANDUBA
Rua Constantina Machado, 01 – Centro - Massaranduba/PB CNPJ: 08.739.104/0001-24
ELEIÇÕES SINDICAIS AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Massaranduba- PB, no dia 20 de fevereiro de 2022, no período das 08:00h às 15:00h,
na Rua Constantina Machado, 01 - Centro, para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e
Delegados Representantes e respectivos suplentes junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba. O registro de chapas
deverá ser protocolado na Secretaria da Entida de, no horário de 07:00h as 17:00h, no período de
15 (quinze) dias, a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de convocação encontra-se
afixado na Sede do Sindicato, na EMPAER, na Prefeitura e na Câmara Municipal.
Massaranduba - PB, 11 de janeiro de 2022.
Maria Leonia Soares da Silva
Presidente
Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4
CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação
Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art.
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a
partir de 10 dias a contar da presente publicação.
CONTRATO: 2134199 CPF: 110288344XX, CONTRATO: 2401247 CPF: 659225652XX,
CONTRATO: 2238915 CPF: 122091594XX, CONTRATO: 4100708 CPF: 068973024XX,
CONTRATO: 2147342 CPF: 388582154XX, CONTRATO: 2607631 CPF: 116108434XX,
CONTRATO: 2128468 CPF: 124873184XX, CONTRATO: 21100456 CPF: 852959221XX,
CONTRATO: 2216570 CPF: 317441331XX, CONTRATO: 2172923 CPF: 110232144XX,
CONTRATO: 2608149 CPF: 140964824XX, CONTRATO: 2607239 CPF: 167004424XX,
CONTRATO: 2601948 CPF: 053642904XX, CONTRATO: 2219754 CPF: 099073634XX,
CONTRATO: 2136376 CPF: 116213044XX, CONTRATO: 2237347 CPF: 175450354XX,
CONTRATO: 2133498 CPF: 025128474XX, CONTRATO: 2217990 CPF: 106514954XX,
CONTRATO: 2147902 CPF: 119533294XX, CONTRATO: 2150645 CPF: 798615124XX,
CONTRATO: 2238191 CPF: 139598964XX, CONTRATO: 2200022 CPF: 079087404XX,
CONTRATO: 2194743 CPF: 226662061XX, CONTRATO: 2226536 CPF: 078661884XX,
CONTRATO: 2197187 CPF: 047609344XX, CONTRATO: 2194246 CPF: 008164894XX,
CONTRATO: 2225619 CPF: 701345624XX, CONTRATO: 2601938 CPF: 468403384XX,
CONTRATO: 2607215 CPF: 045754594XX, CONTRATO: 2134247 CPF: 480079864XX,
CONTRATO: 2125985 CPF: 100635184XX, CONTRATO: 2612077 CPF: 160696254XX,
CONTRATO: 21103276 CPF: 147425404XX, CONTRATO: 2603639 CPF: 120738604XX,
CONTRATO: 2214731 CPF: 115644284XX, CONTRATO: 2401744 CPF: 173293474XX,
CONTRATO: 21100410 CPF: 049321334XX, CONTRATO: 2225189 CPF: 394903004XX,
CONTRATO: 2700926 CPF: 716778844XX, CONTRATO: 2162972 CPF: 314328913XX,
CONTRATO: 2134224 CPF: 084853884XX, CONTRATO: 2608099 CPF: 172109464XX,
CONTRATO: 0503908 CPF: 086792154XX, CONTRATO: 2603593 CPF: 141969194XX,
CONTRATO: 21100061 CPF: 025476284XX, CONTRATO: 2206832 CPF: 108104874XX,
CONTRATO: 2106188 CPF: 713171534XX, CONTRATO: 2150859 CPF: 114670474XX,
CONTRATO: 2401362 CPF: 106634344XX, CONTRATO: 2239705 CPF: 085588354XX,
CONTRATO: 2239769 CPF: 414392284XX, CONTRATO: 2189828 CPF: 114670844XX, CONTRATO: 2612074 CPF: 691094944XX, CONTRATO: 2603898 CPF: 117727664XX, CONTRATO: 2228772 CPF: 106625384XX, CONTRATO: 2239819 CPF: 172396714XX, CONTRATO:
2111669 CPF: 099214894XX, CONTRATO: 2601663 CPF: 160908264XX, CONTRATO: 2236714
CPF: 171404314XX, CONTRATO: 2181059 CPF: 110459804XX, CONTRATO: 2239023
CPF: 071187264XX, CONTRATO: 2224696 CPF: 114821014XX, CONTRATO: 2701528 CPF:
162357264XX, CONTRATO: 2193029 CPF: 727323774XX, CONTRATO: 2211572 CPF:
054766104XX, CONTRATO: 2603996 CPF: 712831544XX, CONTRATO: 2175988 CPF:
105034614XX, CONTRATO: 2609624 CPF: 937001301XX, CONTRATO: 2179579 CPF:
701224524XX, CONTRATO: 2156966 CPF: 020751034XX, CONTRATO: 2134268 CPF:
711401484XX, CONTRATO: 2100846 CPF: 133455494XX, CONTRATO: 2165233 CPF:
069510494XX, CONTRATO: 2151041 CPF: 806029164XX, CONTRATO: 2239702 CPF:
124755184XX, CONTRATO: 2701313 CPF: 032940634XX, CONTRATO: 2608826 CPF:
108486234XX, CONTRATO: 2613523 CPF: 113330094XX, CONTRATO: 2103103 CPF:
701617454XX, CONTRATO: 2219104 CPF: 025082374XX, CONTRATO: 4200557 CPF:
839701344XX, CONTRATO: 2610798 CPF: 121481224XX, CONTRATO: 21104660 CPF:

Publicidade
116407124XX, CONTRATO: 2117016 CPF: 111720224XX, CONTRATO:
077141944XX, CONTRATO: 2613270 CPF: 178183154XX, CONTRATO:
104899974XX, CONTRATO: 2124660 CPF: 116659654XX, CONTRATO:
031670584XX, CONTRATO: 2232013 CPF: 062944704XX, CONTRATO:
027888064XX, CONTRATO: 2236614 CPF: 131729114XX, CONTRATO:
110276564XX, CONTRATO: 2167010 CPF: 700429554XX, CONTRATO:
055697754XX, CONTRATO: 2133677 CPF: 021416784XX, CONTRATO:
893888874XX, CONTRATO: 2230344 CPF: 715035644XX, CONTRATO:
395306554XX, CONTRATO: 4102675 CPF: 092827374XX, CONTRATO:
177239954XX, CONTRATO: 6107667 CPF: 077299664XX, CONTRATO:
095703494XX, CONTRATO: 2140252 CPF: 701617514XX, CONTRATO:
797398904XX, CONTRATO: 2202520 CPF: 102560124XX, CONTRATO:
738434074XX, CONTRATO: 2230275 CPF: 113181454XX, CONTRATO:
093562764XX, CONTRATO: 2104980 CPF: 142080324XX, CONTRATO:
070091574XX, CONTRATO: 2117497 CPF: 099455824XX, CONTRATO:
034176854XX, CONTRATO: 2701291 CPF: 167603164XX, CONTRATO:
704672174XX, CONTRATO: 2206186 CPF: 074318204XX, CONTRATO:
116134844XX, CONTRATO: 2176332 CPF: 031774824XX, CONTRATO:
175235614XX, CONTRATO: 2150487 CPF: 107405534XX, CONTRATO:
164630704XX, CONTRATO: 1100258 CPF: 250676804XX, CONTRATO:
093521374XX, CONTRATO: 2612387 CPF: 062012674XX, CONTRATO:
132721834XX, CONTRATO: 6202212 CPF: 676872704XX, CONTRATO:
112848674XX, CONTRATO: 2162130 CPF: 051972964XX, CONTRATO:
118644857XX, CONTRATO: 2188372 CPF: 110235234XX, CONTRATO:
090045124XX, CONTRATO: 2145071 CPF: 009700974XX, CONTRATO:
200244107XX, CONTRATO: 2189642 CPF: 127498734XX, CONTRATO:
051313604XX, CONTRATO: 2609552 CPF: 168292694XX, CONTRATO:
100597714XX, CONTRATO: 2203308 CPF: 120587294XX, CONTRATO:
102949424XXUnimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
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Registro ANS 32104-4
CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação
Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial
o art. 13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes
de plano de saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em
contato imediato com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de
planos de saúde por meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a
devida regularização de pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do
contrato, que ocorrerá a partir de 10 dias a contar da presente publicação.
CONTRATO: 2134199 CPF: 110288344XX, CONTRATO: 2401247 CPF: 659225652XX,
CONTRATO: 2238915 CPF: 122091594XX, CONTRATO: 4100708 CPF: 068973024XX,
CONTRATO: 2147342 CPF: 388582154XX, CONTRATO: 2607631 CPF: 116108434XX,
CONTRATO: 2128468 CPF: 124873184XX, CONTRATO: 21100456 CPF: 852959221XX,
CONTRATO: 2216570 CPF: 317441331XX, CONTRATO: 2172923 CPF: 110232144XX,
CONTRATO: 2608149 CPF: 140964824XX, CONTRATO: 2607239 CPF: 167004424XX,
CONTRATO: 2601948 CPF: 053642904XX, CONTRATO: 2219754 CPF: 099073634XX,
CONTRATO: 2136376 CPF: 116213044XX, CONTRATO: 2237347 CPF: 175450354XX,
CONTRATO: 2133498 CPF: 025128474XX, CONTRATO: 2217990 CPF: 106514954XX,
CONTRATO: 2147902 CPF: 119533294XX, CONTRATO: 2150645 CPF: 798615124XX,
CONTRATO: 2238191 CPF: 139598964XX, CONTRATO: 2200022 CPF: 079087404XX,
CONTRATO: 2194743 CPF: 226662061XX, CONTRATO: 2226536 CPF: 078661884XX,
CONTRATO: 2197187 CPF: 047609344XX, CONTRATO: 2194246 CPF: 008164894XX,
CONTRATO: 2225619 CPF: 701345624XX, CONTRATO: 2601938 CPF: 468403384XX,
CONTRATO: 2607215 CPF: 045754594XX, CONTRATO: 2134247 CPF: 480079864XX,
CONTRATO: 2125985 CPF: 100635184XX, CONTRATO: 2612077 CPF: 160696254XX,
CONTRATO: 21103276 CPF: 147425404XX, CONTRATO: 2603639 CPF: 120738604XX,
CONTRATO: 2214731 CPF: 115644284XX, CONTRATO: 2401744 CPF: 173293474XX,
CONTRATO: 21100410 CPF: 049321334XX, CONTRATO: 2225189 CPF: 394903004XX,
CONTRATO: 2700926 CPF: 716778844XX, CONTRATO: 2162972 CPF: 314328913XX,
CONTRATO: 2134224 CPF: 084853884XX, CONTRATO: 2608099 CPF: 172109464XX,
CONTRATO: 0503908 CPF: 086792154XX, CONTRATO: 2603593 CPF: 141969194XX,
CONTRATO: 21100061 CPF: 025476284XX, CONTRATO: 2206832 CPF: 108104874XX,
CONTRATO: 2106188 CPF: 713171534XX, CONTRATO: 2150859 CPF: 114670474XX,
CONTRATO: 2401362 CPF: 106634344XX, CONTRATO: 2239705 CPF: 085588354XX,
CONTRATO: 2239769 CPF: 414392284XX, CONTRATO: 2189828 CPF: 114670844XX,
CONTRATO: 2612074 CPF: 691094944XX, CONTRATO: 2603898 CPF: 117727664XX,
CONTRATO: 2228772 CPF: 106625384XX, CONTRATO: 2239819 CPF: 172396714XX,
CONTRATO: 2111669 CPF: 099214894XX, CONTRATO: 2601663 CPF: 160908264XX, CONTRATO: 2236714 CPF: 171404314XX, CONTRATO: 2181059 CPF: 110459804XX, CONTRATO: 2239023 CPF: 071187264XX, CONTRATO: 2224696 CPF: 114821014XX, CONTRATO:
2701528 CPF: 162357264XX, CONTRATO: 2193029 CPF: 727323774XX, CONTRATO:
2211572 CPF: 054766104XX, CONTRATO: 2603996 CPF: 712831544XX, CONTRATO:
2175988 CPF: 105034614XX, CONTRATO: 2609624 CPF: 937001301XX, CONTRATO:
2179579 CPF: 701224524XX, CONTRATO: 2156966 CPF: 020751034XX, CONTRATO:
2134268 CPF: 711401484XX, CONTRATO: 2100846 CPF: 133455494XX, CONTRATO:
2165233 CPF: 069510494XX, CONTRATO: 2151041 CPF: 806029164XX, CONTRATO:
2239702 CPF: 124755184XX, CONTRATO: 2701313 CPF: 032940634XX, CONTRATO:
2608826 CPF: 108486234XX, CONTRATO: 2613523 CPF: 113330094XX, CONTRATO:
2103103 CPF: 701617454XX, CONTRATO: 2219104 CPF: 025082374XX, CONTRATO:
4200557 CPF: 839701344XX, CONTRATO: 2610798 CPF: 121481224XX, CONTRATO:
21104660 CPF: 116407124XX, CONTRATO: 2117016 CPF: 111720224XX, CONTRATO:
2195241 CPF: 077141944XX, CONTRATO: 2613270 CPF: 178183154XX, CONTRATO:
2191294 CPF: 104899974XX, CONTRATO: 2124660 CPF: 116659654XX, CONTRATO:
2612389 CPF: 031670584XX, CONTRATO: 2232013 CPF: 062944704XX, CONTRATO:
2178442 CPF: 027888064XX, CONTRATO: 2236614 CPF: 131729114XX, CONTRATO:
2189744 CPF: 110276564XX, CONTRATO: 2167010 CPF: 700429554XX, CONTRATO:
6106302 CPF: 055697754XX, CONTRATO: 2133677 CPF: 021416784XX, CONTRATO:
4200872 CPF: 893888874XX, CONTRATO: 2230344 CPF: 715035644XX, CONTRATO:
1207352 CPF: 395306554XX, CONTRATO: 4102675 CPF: 092827374XX, CONTRATO:
2239036 CPF: 177239954XX, CONTRATO: 6107667 CPF: 077299664XX, CONTRATO:
2209482 CPF: 095703494XX, CONTRATO: 2140252 CPF: 701617514XX, CONTRATO:
2205420 CPF: 797398904XX, CONTRATO: 2202520 CPF: 102560124XX, CONTRATO:
2230123 CPF: 738434074XX, CONTRATO: 2230275 CPF: 113181454XX, CONTRATO:
2157032 CPF: 093562764XX, CONTRATO: 2104980 CPF: 142080324XX, CONTRATO:
2218960 CPF: 070091574XX, CONTRATO: 2117497 CPF: 099455824XX, CONTRATO:
2135922 CPF: 034176854XX, CONTRATO: 2701291 CPF: 167603164XX, CONTRATO:
2228700 CPF: 704672174XX, CONTRATO: 2206186 CPF: 074318204XX, CONTRATO:
2239226 CPF: 116134844XX, CONTRATO: 2176332 CPF: 031774824XX, CONTRATO:
2611386 CPF: 175235614XX, CONTRATO: 2150487 CPF: 107405534XX, CONTRATO:
2602721 CPF: 164630704XX, CONTRATO: 1100258 CPF: 250676804XX, CONTRATO:
6107991 CPF: 093521374XX, CONTRATO: 2612387 CPF: 062012674XX, CONTRATO:
2185239 CPF: 132721834XX, CONTRATO: 6202212 CPF: 676872704XX, CONTRATO:
2600275 CPF: 112848674XX, CONTRATO: 2162130 CPF: 051972964XX, CONTRATO:
2609998 CPF: 118644857XX, CONTRATO: 2188372 CPF: 110235234XX, CONTRATO: 6106974
CPF: 090045124XX, CONTRATO: 2145071 CPF: 009700974XX, CONTRATO: 2604953 CPF:
200244107XX, CONTRATO: 2189642 CPF: 127498734XX, CONTRATO: 2102513 CPF:
051313604XX, CONTRATO: 2609552 CPF: 168292694XX, CONTRATO: 2236297 CPF:
100597714XX, CONTRATO: 2203308 CPF: 120587294XX, CONTRATO: 2114897 CPF:
102949424XX
FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ 09.112.236/0001-94
Aviso de cancelamento de licitação
Tomada de Preço n°004/2021
A Fundação Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e sua Comissão Permanente de
Licitação, torna público, a quem possa interessar, O CANCELAMENTO da tomada de preço
004/2021 do dia 13/12/2021, às 10h00 (horário local), na sala do Centro de Estudos do Hospital
Napoleão Laureano, localizado à Av. Cap. José Pessoa, n°1140, bairro Jaguaribe, João Pessoa
PB, tel.(83)3015.6203, a licitação na modalidade Tomada de preço, Tipo “EMPREITADA POR
PREÇO UNITÁRIO”, n°004/2021, referente ao Convênio n.º 887099/2019, destinado a REFORMA
DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIZLIZADA SAÚDE no Hospital Napoleão Laureano, de acordo
com as especificações contidas no respectivo edital e seus anexos.
João Pessoa, 10/01/2022.
RICARDO VIEIRA COELHO
Presidente da Comissão de Licitação
AVISO DE RESULTADO LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
Hospital Napoleão Laureano mantido pela Fundação Laureano, torna público aos interessados
o RESULTADO da licitação TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021, onde o objeto: REFORMA DE
UNIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE - Hospital Napoleão Laureano, de acordo com o Edital e seus
anexos, comunica que: A Empresa RESOLVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA - ME, foi vencedora do certame com o MENOR PREÇO de R$ 409.849,61 (Quatrocentos
e nove mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos), para maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a CPL no HNL localizado Av. Capitão José
Pessoa Nº 1140, Jaguaribe, nesta Capital.
João Pessoa, 10 de Janeiro de 2022.
Ricardo Vieira Coelho
Presidente da Comissão de Licitação
AVISO DE RESULTADO LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021
Hospital Napoleão Laureano mantido pela Fundação Laureano, torna público aos interessados
o RESULTADO da licitação TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021, onde o objeto: REFORMA DE
UNIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE - Hospital Napoleão Laureano, de acordo com o Edital e seus
anexos, comunica que: A Empresa RESOLVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA –ME (CNPJ: 26.884.229/0001-20), foi vencedora do certame com o MENOR PREÇO de
R$ 408.993,53 (Quatrocentos e oito mil novecentos e noventa e três reais e cinqüenta e três
centvos), para maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a CPL no
HNL localizado Av. Capitão José Pessoa Nº 1140, Jaguaribe, nesta Capital.
João Pessoa, 10 de Janeiro de 2022.
Ricardo Vieira Coelho
Presidente da Comissão de Licitação
FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ 09.112.236/0001-94
Extrato de Contrato -Tomada de Preço - n°002/2021
CONTRATO Nº: 001/2022 (TP 002/2021)
CONTRATANTE: Hospital Napoleão Laureano mantido pela Fundação Laureano
CONTRATADA: B3M CONSTRUTORA EIRELI (CNPJ: Nº 27.343.319/0001-76)
OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde no Hospital Napoleão Laureano mantido pela Fundação Laureano, conforme Licitação na Modalidade Tomada de Preço nº 002/2021, referente
convênio Nº878547/2018
VALOR R$: R$ 722.283,86 (Setecentos e vinte e dois mil duzentos e oitenta e três reais e
oitenta e seis centavos)
João Pessoa, 10/01/2022.
Ricardo Vieira Coelho
Presidente da Comissão de Licitação
A EMPRESA, CONSTRUTORA PETRUS LTDA SCP RESIDENCIAL MANHATTAN, CNPJ:
41.365.037/0001-09, VEM POR MEIO DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU DA SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) A LICENÇA DE INTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO
DE PRÉDIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COMPOSTO DE 34 UNIDADES AUTÔNOMAS,
DISTRIBUIDOS EM 11 PAVIMENTOS, LOCALIZADO NA RUA ANA CRISTINA ROLIM MACHADO
S/N, BAIRRO AEROCLUBE.
CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL EM JOÃO PESSOA, CNPJ - 09.189.564/0001-99 torna
público que recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação, para
construção de um prédio uso CB/SB/IB com área total de 2.724,38 m2 situado à Av. Floriano
Peixoto, 911 - Bairro do Jaguaribe JOÃO PESSOA JOSÉ CARLOS FÉLIX DOS SANTOS JÚNIOR, CPF Nº 049.026.304-60, torna público que requereu a SEMAPA – Secretária de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo as Licenças
Prévia e de Instalação para Edificação Unifamiliar, situado a BR 230, KM 10, Quadra 17 Lote
193 – Condomínio Alamoana– Cabedelo/PB
BENEDITO CIRINO DE SOUSA, CPF: 298.781.104-78, torna público que requereu a SEMAPA
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para
Regularização de Galpão Comercial, situado na Rua Nova Esperança, Lote 24B, 30 e 31, Quadra
01, Renascer II – Cabedelo/PB.
ROBERTO NÓBREGA DE ALMEIDA LTDA CNPJ 42.296.215/0001-41 torna Público que requereu
a SEMAM – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE as licenças prévia, instalação e operação de
uma Construção Residencial Situada à Rua Maria de Lourdes de Souza, ST 57 – QD 016 – LT
174 – Gramame – João Pessoa –PB.
O SR. RICARDO KLEBER LOPES COÊLHO, CPF: 295.364.992-15, torna público que recebeu
da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LICENÇA DE
INSTALAÇÃO (Construção Civil), sob o número 1.043/2021, para construção de um imóvel residencial unifamiliar, situado na RUA VICENTE VITA, S/N, QUADRA 05, LOTE 02
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

