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PB espera iniciar
vacinação infantil
dia 15 de janeiro
Ministério da Saúde desiste de exigir receita médica para imunizar crianças entre cinco
e 11 anos e projeta distribuir as primeiras doses para todo Brasil no dia 14. Página 4
Foto: Ortilo Antonio

Fundado em 2 de fevereiro de 1893
no governo de álvaro Machado
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Paraíba

Covid UEPB (foto) e IFPB irão exigir passaporte da vacina
na volta às aulas; UFPB e UFCG ainda não sabem. Página 5

Governo implanta número
para orientar sobre Influenza
“Alô Saúde” tem início hoje com atendimento ao público
de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Página 6

Economia
Descontos do BNB podem
beneficiar 77 mil paraibanos
Campanha de renegociação do banco segue até o dia 29,
com redução da dívida em até 95%. Página 17

Geral
Empresas podem aderir ao
Simples Nacional até o dia 31
Adesão é voltada a micro e pequenos empresários, que
podem solicitá-la até o dia 31, através da internet. Página 3

Cultura
Esportes

Foto: Divulgação

Comércio comemora alta nas vendas de fim de ano
Lojistas registram aumento de 9% em relação a 2020 e setor já vislumbra bons negócios durante “temporada de promoções”, quando caem os preços dos produtos. Página 17
Foto: Pexels
Foto: Secom-PB/Arquivo

Políticas

No Hotel Globo Exposição coletiva irá reunir
obras de artistas da PB e PE a partir do dia 14. Página 9

Museu da Cidade irá celebrar
a Semana de Arte Moderna
Influência do evento - que completará 100 anos em fevereiro
- na Paraíba integrará a programação. Página 12

Esportes
Segurança Incorporação da bolsa desempenho representa ganho real de 61,47%
para inativos e soldados da ativa ficarão com salário-base de R$ 4.090. Página 13

Custo Verão Ar-condicionado e geladeira consomem até 30% mais
em dias de calor e especialista dá dicas de como economizar. Página 8

A Covid em números
CASOS
NA PARAÍBA*

464.880

MORTES

vacinas aplicadas

9.601

------

NO BRASIL

22.349.605 619.559 333.225.541

NO MUNDO

292.539.411 5.449.423 9.276.819.737

Botafogo e Campinense são
contra mudanças na Série C
Proposta para adotar pontos corridos está na pauta da
reunião que irá definir o Brasileirão 2022. Página 21

Colunas
A meia dúzia de retratos 3 x 4 era
fornecida sem o prédio dos Correios ao fundo,
às vezes acrescidos de paletó e gravata, quando
Página 2
se exigia essa indumentária.
Ramalho Leite

Fazer parte de um modelo econômico criativo e
colaborativo exige um equilíbrio entre o que está sendo
feito de estruturas tangíveis e a gestão dos processos e
Página 17
do empreendedorismo criativo.

(*) 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

A História com “H” maiúsculo

Razão
As placas de sinalização de trânsito, coloridas e moldadas
em alumínio anodizado, fincadas no dorso do planeta, orientam
os motoristas a guiarem seus veículos de 20 a 50 quilômetros
por hora, dependendo dos trechos de maior ou menor perigo de
acidentes. No entanto, a maioria dos pilotos insiste em acelerar suas
máquinas, cruzando o tempo e o espaço a uma velocidade sempre
acima do permitido pelo bom senso.
Há uma pressa de se viver o hoje como se o mundo fosse acabar
amanhã. Para isso, não importam as pandemias nem as variadas
formas de violência social, todas acenando para a necessidade de se
usar mais freios que aceleradores; menos punhos e mais coração.
Certo, a engrenagem de fazer dinheiro precisa rodar, mas não está
bastante claro que “tudo pede um pouco mais de calma”, como está
dito na relaxante canção de Lenine?
A ânsia que tantos têm de se juntar em grupos para ocupar
praias e navios sem usar máscaras de proteção continuará levando
à falência milhões de transatlânticos, estacionados sem vida em
pleno mar da intranquilidade - para lembrar aqui, por meio de
paráfrase, a filosófica canção de Zé Ramalho e Marcus Vinícius.
Retornando a Lenine, “a vida não para”, porém “o mundo espera de
nós um pouco mais de paciência”.
Vendo pelas lentes dos próprios olhos tantos desencontros
diários - que a tela da televisão reproduz à exaustão, cansando
todos ainda mais -, conclui-se (aqui, em uma homenagem ao
maestro Antônio Carlos Jobim) que a vida está mais para “um
cantinho e um violão”; um lugar aonde se possa ter “muita calma
pra pensar”, fabricando o tão sonhado “tempo pra sonhar”,
quando assim talvez se encontre a ainda mais difícil hoje
felicidade.
Que a humanidade não seja a legião de lemingues que corre
desesperada à beira do precipício, dali atirando-se ao mar gelado
em busca de tábuas de salvação hedônicas, porém encontrando o
fundo do mar como paraíso. É tempo de reeducar o olhar, para que
as necessidades de tantos venham ao primeiro plano, obnubilando
as carências do ego, que pode passar muito bem sem tanto tempo
gasto à toa; sem tantas quinquilharias.
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Nunca devemos desprezar a coragem do hoje sejam compreendidas no futuro
de construir a História com “H” maiús- como determinantes na edificação de um
culo. É preciso não deixar que os acon- Brasil cada vez melhor.
tecimentos mudem os rumos das coisas
Façamos então bom proveito desse
projetando um porvir reacionário e re- clamor por moralidade no exercício do
trógrado. Há a necessidade de trabalhar “fazer política”, mas prioritariamente
transformações de ideias objetivando nos comprometendo a combater as velhas
formar conceitos novos, sem perder a práticas que caracterizam o comportaconsciência das responsabilidades ine- mento nacional, já conhecido no mundo
rentes a uma democracia. Gestar o futuro inteiro como “o jeitinho brasileiro de quea partir da análise ref lexiva e crítica rer levar vantagem em tudo”. Urge uma
dos acontecimentos sociais, políticos e revolução cultural, mudanças rápidas e
econômicos, em obediência aos valores radicais nessa forma viciada e corrupta
morais e éticos que se afirmaram na de atuar enquanto atores sociais. Só assim, iniciando com a cobrança de nossas
transferência de gerações.
próprias posturas,
O engajamento
cívico em favor das
Façamos então bom proveito desse poderemos exigir
dos out ros que
causas que interessem ao país é, antes
clamor por moralidade no exercício do ajam em consonância com as regras
de tudo, uma atitude de cidadania. No ‘fazer política’, mas prioritariamente nos morais e éticas que
nos livrarão definientanto, é inaceicomprometendo
a
combater
as
velhas
tável que os envoltivamente da chaga
vimentos em proda corrupção.
jetos de mudanças práticas que caracterizam o comportamento
Não joguemos
por terra a oportusociais, se façam
nacional, já conhecido no mundo inteiro nidade de escrever
de forma irresponsável, guiados por como ‘o jeitinho brasileiro de querer levar a História com “H”
maiúsculo, atacaninteresses escusos,
do um bem conpressionados por
vantagem em tudo’
quistado através de
campanhas midiáticas patrocinadas
muita luta, que é a
pelos que ambicionam o usufruto de democracia. Na História com “H” maiúsbenefícios em detrimento das demandas culo não se admitem retrocessos, volta
coletivas. A História com “H” maiúsculo às experiências que nos fizeram sofrer,
preza pela desapaixonada visão interpre- fortalecimento de ideias que alienam e
tativa dos fatos, aproveitando-os como subvertem os conceitos que nos garannorteadores de uma posteridade que tem o inalienável direito de agir e pensar
livremente. A História com “H” maiúsculo
sirva a todos e honre nossas tradições.
Os acontecimentos emblemáticos da não consegue registrar ocorrências que
contemporaneidade, na análise dos seus violem ordenamentos jurídicos ou presignificados, devem produzir narrativas ceitos constitucionais, no afã de atender
de caráter histórico que engrandeçam e interesses menores liderados por agentes
valorizem a cultura do nosso povo. Ela- políticos descomprometidos com as cauboremos uma memória social e política sas nacionais. Quando a história é grafada
válida, de maneira que nossos descen- com H maiúsculo se aproxima da ciência,
dentes se orgulhem do protagonismo que na produção do saber socioeconômico,
exercemos na atualidade. Que as ações político e cultural.

Fotolegenda

Foto: Marcos Russo

A história em três por quatro
Ainda alcancei aqueles fotógrafos que se
concentravam na Praça Pedro Américo, em
frente ao prédio dos Correios. Quem queria fotos apenas para documentos, devia esclarecer
ao retratista que, invariavelmente, perguntava:
- Quer com Correio ou sem Correio?
A meia dúzia de retratos 3 x 4 era fornecida sem o prédio dos Correios ao fundo, às vezes
acrescidos de paletó e gravata,quando se exigia
essa indumentária. O paletó cabia em qualquer
corpo retratado. A minha cédula de identidade,
com fotografia originária da praça, era um
espaço em branco, desbotado pelo tempo. Fora
assinada por Gato, o então chefe da Instituto
de Polícia Técnica, quando eu tinha 18 anos.
Renovei-a aos 70.
Na cidade pontificavam em seus domicílios fixos, outros artistas da fotografia. O velho
Gilberto Sturcker tinha endereço na esquina
direita do Paraíba Hotel. Na esquina esquerda,
pontificava Neiva. Ariel Farias e, depois, seu
filho Arion reinavam na Miguel Couto e foram
ficando mesmo depois do Viaduto Terceirão.
Castanha retratava na Praça João Pessoa e
Vavá, tinha o seu Petit Foto, na Rua da República. Sem esquecer Aguinaldo Estrela, que
era encontrado nas proximidades do Cine Rex.
No mundo oficial, Rafael Mororó e Waldomiro Ferreira foram os mais longevos fotógrafos oficiais, um estadual e o outro municipal.
Quando eu conheci Mororó ele era mais chefe
dos fotógrafos de palácio do que propriamente
um deles. Ainda editou uma obra sobre a cultura da agave, cujo título, falava em Ouro Verde,
mandada publicar por Pedro Gondim. Waldomiro, o Cabeção, surpreendeu João Agripino
estirado em um banco e dormindo a sono solto
no salão do deserto Aeroporto Castro Pinto
enquanto aguardava uma aeronave. Foi foto de
primeira página, mas quase perde o emprego.
Cabeção chegou a vereador na capital e deixou
Tavinho Santos como herdeiro,bom político
mas sem qualquer aptidão para a fotografia.
Acervo maior deixou Walfredo Rodrigues.

Antes que se perdesse, Dorgival Terceiro Neto
me autorizou sua aquisição e instalamos o Museu Fotográfico Walfredo Rodrigues, em um
casarão da Duque de Caxias, restaurado por
Balduino Lelis. O prefeito Hermano Almeida
levou o museu para a Casa da Pólvora e hoje
ninguém sabe dizer por onde anda a história
da cidade contada pela lente de WR.
Essas reminiscências vêm a propósito
do trabalho de Josélio Carneiro, “Governo da
Paraiba, Cenas dos Últimos 80 Anos”, onde ele
leva o leitor a percorrer a história da Paraíba
através da fotografia e dos arquivos dos repórteres vinculados à área de comunicação
do Estado. A pesquisa envolveu os autores dos
flagrantes, e as legendas indicam os personagens que naquele momento, davam as ordens
na Paraíba e no Brasil.
Ao identificar em uma dessas fotos o
locutor Geraldo Cavalcanti, lembrei-me de
sugerir também o resgate da história, via
oral, pela voz dos locutores da emissora oficial do Estado. Lembrei que Geraldo, afônico,
foi substituído por um novato a quem recomendou a melhor forma de cumprir a tarefa
de cobrir solenidade palaciana. Ao saltar do
veículo a primeira-dama, o locutor sapecou:
“Acaba de chegar S. Excia, o governador,
acompanhado de sua primeira mulher”...
Quem não se recorda do genial Paschoal
Carrilho? Transmitindo um banquete, diretamente do Palácio, incomodado por achar
desnecessária aquela missão, seu vozeirão se
fez ouvir na então PRY-4: ‘’Já estão comendo
a mulher do governador e o bispo. As demais
autoridades estão na fila”...
Da mesma forma que os fotógrafos e sua
produção mostram, na pesquisa de Josélio
Carneiro, um longo período da nossa história,
a Tabajara tem outro tanto para contar, desde
os programas de auditório às narrativas de
solenidades oficiais, hoje menos frequentes
que no passado. Com a palavra o historiador
Rui Leitão, que agora dirige a emissora.

O despertar da cidade

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Empresa Paraibana de Comunicação S.A.

Naná Garcez de Castro Dória
DIRETORA PRESIDENTE

William Costa

Rui Leitão

DIRETOR DE MÍDIA IMPRESSA

DIRETOR DE RÁDIO E TV

A UNIÃO

Uma publicação da EPC

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

André Cananéa

Renata Ferreira

Gerente Executivo de Mídia Impressa

Gerente Operacional de Reportagem

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 /
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526 / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509
E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)
ASSINATURAS: Anual ..... R$350,00 / Semestral ..... R$175,00 / Número Atrasado ..... R$3,00
CONTATO: redacao@epc.pb.gov.br

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa
autorização da direção e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.
O U V I D O R I A : 99143-6762

Geral

Edição: Emmanuel Noronha

Editoração: Joaquim Ideão

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 6 de janeiro de 2022

|

A UNIÃO

3

Simples Nacional: empresas na
PB podem aderir até o dia 31
Adesão deve ser feita por micro e pequenos empresários que desejam ingressar no regime tributário simplificado
O Núcleo do Simples Nacional da Secretaria de Estado
da Fazenda (Sefaz-PB) informa que as micro e pequenas
empresas, que estão com os
negócios em atividade, têm
até o dia 31 de janeiro para
aderir ao Simples Nacional. A
solicitação de opção deve ser
realizada, via internet, no Portal do Simples Nacional por
meio do link http://www8.
receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/ clicando em
“Simples Nacional – Serviços
– Opção – Solicitação de Opção pelo Simples Nacional”.
A Sefaz-PB orienta as
empresas que pretendem
optar pelo Simples Nacional
que façam uma consulta por
meio do portal (www.sefaz.
pb.gov.br) ou em uma das 20
repartições fiscais do Estado
para saber se há alguma pendência estadual no CNPJ até
a data limite da opção (31 de
janeiro de 2022), como forma
de evitar o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional.
O prazo para a regularização
das pendências é o mesmo
prazo para solicitação de opção, conforme art. 6º, §§ 1º
e 2º, I, da Resolução CGSN
140/2018.

Consulta a pendências
A consulta das pendências junto à Sefaz-PB das

empresas com Inscrição Estadual na Paraíba pode ser
feita na Servirtual, no link https://www.sefaz.pb.gov.br/
servirtual/simples-nacional/
consultar-regularidade. Já
as empresas sem Inscrição
Estadual na Paraíba podem
verificar suas pendências
escrevendo e-mail para simplesnacional@sefaz.pb.gov.br
ou “Fale Conosco”, disponível
na página da Secretaria.
Se as pendências forem
regularizadas a partir de 1º
de fevereiro, não terão como
reverter o indeferimento de
solicitação de opção pelo Simples Nacional, visto que o prazo final para a regularização
de todas as pendências é até
31 de janeiro de 2022.
Já se a solicitação for deferida, o regime simplificado
de tributação será retroativo
ao dia 1º de janeiro de 2022.

Se as pendências forem
regularizadas a partir
de 1º de fevereiro, não
terão como reverter
o indeferimento de
solicitação de opção pelo
Simples Nacional

Foto: Divulgação

Sefaz-PB orienta aos
interessados em aderir
ao Simples que, antes,
façam uma consulta à
secretaria para saber
sobre pendências
estaduais

Excluídas podem fazer nova solicitação de opção
As empresas que foram excluídas do Simples Nacional também
podem fazer nova solicitação de
opção, desde que não incorram em
hipótese de vedação ao regime,
devendo regularizar suas pendências com a Paraíba, bem como com
os demais entes federados, dentro
do prazo conforme informação
que for disponibilizada no Portal
do Simples Nacional. A análise das
solicitações de opção pelo Simples
Nacional é feita em conjunto pela
União, Estados e Municípios, que
levam em consideração a existência de pendências cadastrais e/ou
fiscais da empresa solicitante.

Deferida a opção pelo Simples
Nacional, a empresa deve seguir
todas as regras desse regime, como
a apuração dos tributos por meio
do PGDASD, disponibilizado no
portal da Receita Federal do Brasil.
Serão indeferidas as solicitações de opção das empresas que
incorrerem em vedação ao Simples
Nacional e/ou as que não regularizarem suas pendências com todos
os entes federados até a data final
de 31 de janeiro de 2022.
Como tirar dúvidas
As dúvidas sobre solicitação
de opção pelo Simples Nacional

devem ser enviadas ao Núcleo
do Simples Nacional (simplesnacional@sefaz.pb.gov.br ou “Fale
Conosco”).
Início de atividade
O Núcleo do Simples Nacional
da Sefaz-PB ressalta ainda que,
no caso de empresas em início de
atividades, o prazo de solicitação
de opção pelo Simples Nacional é
de até 30 dias contados do deferimento da última inscrição (seja municipal ou estadual), desde que não
ultrapasse os 60 dias da concessão
de seu CNPJ, conforme art. 6º, §5º,
I, da Resolução CGSN 140/2018.

Prefeitura da capital fará concurso com 250 vagas
O prefeito Cícero Lucena
anunciou, ontem, o pagamento
de uma bonificação para todos
os agentes comunitários de
saúde e agentes de combate a
endemias. O gestor se reuniu
com a categoria no auditório
do Centro Estadual de Formação de Professores, em Mangabeira, onde revelou ainda a
abertura de concurso com 250
vagas para o setor.
“Esse é o reconhecimento
de que essa categoria é essencial para construirmos a saúde

Foto: Divulgação

UN

que sonhamos. O PSF é a porta
de entrada da Saúde. São os
agentes que vão até a casa das
pessoas e ajudam a identificar o problema. Fiz questão de
valorizar estes profissionais”,
explicou o gestor, que esteve
acompanhado da primeiradama Lauremília Lucena.
A bonificação é um incentivo de produtividade pago aos
mais de 1.600 profissionais do
setor de forma proporcional
aos recursos remanescentes
do Ministério da Saúde. De

Informe

acordo com Cícero, o valor
será pago até amanhã e deve
ser repetido nos próximos
anos atendendo a critérios de
produtividade. O vice-prefeito
Leo Bezerra afirmou que esta
era uma categoria que estava abandonada e que agora é
resgatada pela atual gestão.
“Estamos dando as condições
necessárias para que possam
realizar o seu trabalho da melhor forma possível e é assim
que faremos uma saúde cada
vez melhor”, afirmou.

Concurso
Com o objetivo de ampliar
o trabalho de atenção básica, o
prefeito Cícero Lucena anunciou que vai abrir concorrência para a contratação de 250
novos profissionais da área.
Serão 100 agentes de saúde
e 150 agentes de combate a
endemias, que devem reforçar
o cuidado com a população.

Tecnologia
Outro benefício para a
categoria e para a popula-

prefeito Cícero Lucena visita terreno da
nova Dubai com integrantes das famílias

Da Redação*

O prefeito Cícero Lucena e itegrantes de várias famílias estiveram, ontem, visitando o terreno, de dois hectares, onde será construído o residencial
que abrigará as famílias da antiga comunidade Dubai. Localizado em Gramame, o local abrigará 400 apartamentos e equipamentos públicos. Segundo a secretária municipal da Habitação, Socorro Gadelha, o projeto final
será concluído em até 15 dias e a expectativa é que a obra esteja licitada em
até dois meses. Todo o trabalho em prol deste residencial em Gramame, que
irá abrigar as famílias da antiga comunidade Dubai, tem a parceria entre
Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado. O prefeito Cícero Lucena
ressaltou esta parceria com o Governo do Estado e o desejo que muitos tiveram de atrapalhar a obra. “Muitos quiseram atrapalhar, mas, com a vontade
que temos de trabalhar, chegamos a uma solução. Temos parceria com o
Governo do Estado e isso nos deixa de coração tranquilo por fazermos o que
deve ser feito sem olhar para aqueles que querem fazer política em cima da
necessidade dos outros”, declarou.

consumo
O índice de Intenção de Consumo das
Famílias (ICF), apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), apresentou retração em novembro, após quatro meses
consecutivos de alta e estabilidade em
outubro. Com queda mensal de 0,9%, o
indicador registrou 73,4 pontos, permanecendo abaixo do nível de satisfação,
de 100 pontos.

Pesquisas

Matrículas

Desde o dia primeiro de janeiro, as
pesquisas eleitorais precisam ser
registradas junto à Justiça Eleitoral,
e os órgãos públicos têm limitadas
as despesas com publicidade. Há
também restrições quanto à distribuição gratuita de bens e valores
aos cidadãos e cidadãs. É o que
estabelece o calendário eleitoral
divulgado pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), que já está em vigor
para as próximas eleições.

A Prefeitura de João Pessoa, inicia
na quarta-feira (12) o período de
matrículas para alunos novatos,
para o ano letivo 2022, que queiram ingressar nas escolas da Rede
Pública Municipal de Ensino e nos
Centros de Referência de Educação
Infantil (Creis). As matrículas irão
até o dia 21 de janeiro de forma
digital, mas os pais ou responsáveis
precisam se dirigir até a unidade de
ensino onde farão as matrículas.

ção é a modernização com a
chegada dos tablets, que vão
substituir as antigas fichas em
papel. De acordo com a secretária municipal da Saúde,
Margareth Diniz, os equipamentos devem ser entregues
em até 45 dias. “Até lá, vamos
começar o treinamento com
os profissionais. Esta é uma
mudança de grande impacto,
pois facilita os cadastros, viabilizar comunicação direta
com a unidade e um melhor
acompanhamento de cada

paciente”, destacou. Os profissionais ainda devem receber
novos kits com bonés, camisas, coletes e protetor solar.
Gilmara Cândida, agente
de saúde da USF Portal das Colinas, afirmou que a categoria
merece esse reconhecimento.
“Toda melhoria é importante,
pois representamos a comunidade e o que melhora o nosso
trabalho também reflete nela.
Estamos vivendo momento de
crise e este incentivo é essencial”, avaliou.

Nova variante
Pesquisadores do Instituto Hospitalar Universitário
(IHU) de Marselha, na França, identificaram nova
variante do coronavírus com mais de 40 mutações genéticas, sendo que uma está associada
a potencial aumento da transmissão do vírus. A
variante foi batizada com as iniciais do instituto,
IHU, e deriva de outra, a B.1.640, detectada em
setembro de 2021 na República do Congo.

Bolsonaro fora do 2 o turno
O deputado federal Julian Lemos, ainda no PSL, responsável pelo convite ao presidenciável Sérgio Moro (Podemos) para estar hoje na Paraíba, disse que o ex-juiz e
ex-ministro é o único que pode tirar o presidente Jair Bolsonaro do segundo turno das eleições presidenciais deste
ano. Ele aposta no crescimento de Moro, justamente entre os insatisfeitos com Lula e Bolsonaro.

Folia de Rua mantido
Depois da confirmação do cancelamento de dois carnavais em Pernambuco (Olinda e Jaboatão dos Guararapes), João Pessoa, a princípio, terá a sua prévia
carnavalesca mantida, o Folia de Rua, que deve acontecer de 25 de fevereiro a 5 de março. A Fundação
Cultural de João Pessoa (Funjope) confirmou o planejamento e aguarda a proximidade do evento para
definir o protocolo que será adotado para o evento.

*

Rico Farias, titular desta coluna, está em recesso,
retornando ao espaço na edição do próximo dia 11.
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PB deverá vacinar crianças entre
cinco e 11 anos a partir do dia 15
Doses contra Covid-19 para a faixa etária devem chegar ao país em 13 de janeiro e serão enviadas aos estados e municípios no dia seguinte
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

O Ministério da Saúde
oficializou, ontem, a operacionalização da vacinação
contra a Covid-19 para a
população de 5 a 11 anos.
Segundo foi informado em
entrevista coletiva, as primeiras doses que serão destinadas para a faixa etária
devem chegar ao país no dia
13 de janeiro e tem previsão
de envio aos estados e municípios no dia seguinte.
Segundo Geraldo Medeiros, secretário de Estado da
Saúde, a partir das datas informadas pela pasta, a Paraíba irá começar a vacinação
das 386.633 crianças na faixa
etária, no dia 15 de janeiro.
“Nós contaremos com a
mesma logística que ocorreu
durante toda a pandemia.
Em 24 horas nós vamos distribuir entre todos os municípios. Chegando no dia 14,
como o Ministério da Saúde
indicou, nós vamos distribuir
e enviar aos municípios, pro-

vavelmente essa vacinação
pode começar no dia 15 de
janeiro”, informou Geraldo
Medeiros.
O Brasil teve, a partir
dos dados informados pelo
Ministério da Saúde, 5.616
casos confirmados de Covid-19 em crianças de 5 a 11
anos. Além de 44.071 casos
de Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG), sendo
6.324 casos com desfecho
para Covid-19, com uma taxa
de incidência de 30.7.
De março de 2020 a
dezembro de 2021 foram
registrados ainda 766 falecimentos para crianças na
faixa etária de 5 a 11 anos,
sendo 311 por Covid-19. Na
Paraíba, foram 106 casos
e dois óbitos por SRAG no
período e faixa etária estimadas. Também levando em
consideração as crianças que
serão público-alvo da imunização nesta fase, foram quatro mortes em 2020 e duas
em 2021 entre as cidades
paraibanas.
A projeção de chegada

Internações aumentam

de doses ao Brasil, ainda sem
confirmação dos voos, são
nas datas de 13, 20 e 27 de
janeiro, com início da vacinação de forma decrescente
e intervalo de aplicação de
primeira e segunda dose com
8 semanas. Após o posicionamento anterior do ministro
Marcelo Queiroga sobre a
obrigatoriedade da prescrição médica, vários estados,
incluindo a Paraíba, se posicionaram de forma contrária.
Ontem, durante entrevista coletiva, a pasta informou que o Governo Federal
não vai cobrar a obrigatoriedade da apresentação da
prescrição médica. No entanto, Rosana Leite de Melo,
secretária de Enfrentamento
à Covid-19 ressaltou que o
Ministério da Saúde indica
que pais e responsáveis devem procurar médicos antes
de levar as crianças para sala
de vacinação. Isto porque,
segundo a secretária, o ministério quer evitar casos de
complicações com miocardite (inflamação do músculo

Foto: Agência Senado

Ministério da Saúde desistiu de exigir prescrição para poder imunizar
crianças e, para a Secretaria de Estado da Saúde, chegada da Ômicron
provoca a necessidade de agilizar o processo de vacinação
cardíaco) e de pericardite
(inflamação do tecido que
envolve o coração) após a
vacinação contra Covid-19
com imunizantes de plataforma de RNA mensageiro
(RNAm), como as vacinas da
Pfizer e da Moderna, sendo
que esta última, não é aplicada no Brasil.
Geraldo Medeiros, po-

rém, informou que a Paraíba seguirá sem exigir que
as crianças passem por um
médico antes levando em
consideração a iminência da
chegada da variante Ômicron
no estado.
“Com a iminente chegada da variante Ômicron ao
nosso estado, há a necessidade de agilizar a vacinação. A

Barrado em aeroporto

Paraíba se manifestou de que
não haverá nenhuma atitude
no sentido de dificultar a vacinação. As crianças, acompanhadas de seus pais e cuidadores poderão se dirigir,
imediatamente, para as salas
de vacinação porque é uma
necessidade de proteção das
nossas crianças”, finalizou o
secretário.

Estado tem dois dias sem
registro de novos óbitos

Djokovic tem visto cancelado
e deve deixar a Austrália

Ana Flávia Nóbrega

Agência Estado

anaflavia@epc.pb.gov.br

Pe l o s e g u n d o d i a
consecutivo, a Paraíba
não registrou novos óbitos ocasionados pela Covid-19. De acordo com o
boletim diário da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), o falecimento confirmado ontem ocorreu
no último domingo em
hospital público. O Estado contabiliza um total de 9.601 mortes pela
doença.
A especificação do
boletim se refere ao falecimento de um homem
de 72 anos, portador de
hipertensão e diabetes,
e com residência em Juripiranga. A Paraíba segue com 222 cidades com
mortes confirmadas, sendo apenas Riachão do Bacamarte sem falecimentos entre seus residentes.
Apesar dos dados
referentes aos falecimentos, a Paraíba tem
um crescimento considerável no número de
novas hospitalizações
pela doença. Entre terça-feira e ontem, o Centro
Estadual de Regulação
Hospitalar confirmou a
internação de 10 pacien-

tes nas unidades públicas de referência para o
atendimento, chegando
ao total de 105 pacientes
em leitos. Na terça-feira,
a Paraíba voltou a registrar, após novembro de
2021, mais de 100 pessoas internadas para o
tratamento da doença,
marca registrada em novembro de 2021. Desde o
último domingo, o Centro
Estadual de Regulação
Hospitalar confirmou a
internação de 59 pessoas.

A SES confirmou
novos 251 casos de
contaminação, sendo
seis deles considerados
moderados ou graves

C o m o n ú m e ro , a
ocupação total de leitos
de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico), em
todo o estado, é de 18%
e 11% em enfermarias
para adultos.
Entre as macrorregiões de Saúde, a Região
Metropolitana de João
Pessoa registra os maio-

res índices com uma ocupação de 32% em UTI e
12% em enfermarias. Em
seguida, o Sertão aparece
com 22% de ocupação em
UTI e 15% em leitos de
enfermaria. A região sediada por Campina Grande possui as menores
ocupações, com 9% em
UTI e 7% em leitos de enfermaria. Todos os dados
são referentes apenas aos
leitos para adultos.
A SES confirmou
novos 251 casos de contaminação pela doença,
sendo seis deles considerados moderados ou graves. Com a atualização, o
total acumulado chega
a 464.880 casos confirmados da doença, sendo
359.795 pacientes considerados recuperados. Até
o momento, 1.253.363
testes para diagnóstico
da Covid-19 foram realizados em todo o estado.
Persistindo a instabilidade nos sistemas eSUS Notifica e SPI-PNI,
que reúnem os dados
referentes à vacinação
contra a Covid-19, as informações sobre o andamento da campanha de
vacinação não puderam
ser atualizados pelo Ministério da Saúde.

Novak Djokovic sofreu
ontem uma das maiores
“viradas” de sua carreira.
Um dia após celebrar a
permissão médica especial
que recebeu para competir
em Melbourne, o tenista
número 1 do mundo foi
barrado no aeroporto de
Tullamarine, teve seu visto
cancelado e deve deixar a
Austrália. Ele estava na cidade para disputar o Aberto da Austrália, o primeiro
Grand Slam da temporada.
Autoridades australianas barraram a entrada
do tenista sérvio porque
ele não teria apresentado
“padrões adequados de
evidências” para entrar no
país com a permissão médica especial que havia obtido na véspera. O documento permitia que entrasse e
competisse em Melbourne
mesmo sem comprovar a
vacinação completa contra
a Covid-19.
Djokovic já afirmou diversas vezes que é contra o
imunizante. Ele se nega a
revelar se tomou a vacina,
o que o tornou alvo de polêmica nos últimos meses,
principalmente após as
autoridades australianas
afirmarem publicamente

que só aceitariam tenistas
vacinados para o torneio.
De acordo com o ministro
da Saúde da Austrália, Greg
Hunt, o sérvio deveria deixar o país.
A permissão que Djokovic havia obtido é prevista na lei australiana para
dar conta de casos específicos na pandemia. Serve
para pessoas que não tomaram o imunizante para não
piorar um quadro clínico
grave causado por outra
doença ou porque apresentaram reação grave na
primeira dose ou ainda porque tiveram Covid-19 nos
últimos seis meses.
A especulação na imprensa australiana é sobre
esta última hipótese no
caso do tenista. Djokovic,
contudo, não revelou publicamente se contraiu o
vírus nos últimos meses.
Mais cedo, o primeiro-ministro Scott Morrison já havia afirmado que a permissão não liberava a entrada
automática dele no país.
Ele precisaria provar que
tinha um bom motivo para
não se vacinar. “Se essa evidência for insuficiente, ele
não será tratado de forma
diferente e estará no próximo avião para casa. Não
deve haver nenhuma regra

especial para Novak Djokovic. Absolutamente nenhuma”, declarou o político.
Horas depois, o sérvio
não conseguiu convencer
as autoridades sanitárias
locais de que tinha uma
razão apropriada para evitar a vacina contra a Covid-19. A negativa foi um
golpe duro ao líder do ranking, que viveu em situação
incomum logo ao desembarcar em Melbourne por
volta das 23h30 de ontem,
pelo horário local (9h30
pelo horário de Brasília).
Uma falha em seu visto, por não incluir a informação sobre a permissão
médica especial, fez o tenista passar a madrugada
em local reservado. Seu
pai, Srdjan Djokovic, conhecido pelas declarações
polêmicas, tratou de dar
ares dramáticos para a situação. “Novak está trancado numa sala onde ninguém pode entrar. E diante
da porta estão dois policiais”, disse ele à imprensa
sérvia, sugerindo que seu
filho estaria sendo tratado
como um criminoso. Mais
tarde, chegou a dar um ultimato às autoridades locais
e prometeu convocar um
protesto em favor da “liberdade” do seu filho.

Grammy adia cerimônia devido à variante Ômicron
Agência Estado
A 64ª cerimônia de entrega do prêmio Grammy foi
adiada, segundo informaram
seus organizadores, ontem,
devido ao que chamaram de
“riscos demais” devido à variante Ômicron. Nenhuma
nova data foi anunciada.

A cerimônia estava
agendada para 31 de janeiro,
em Los Angeles, com público
presente e apresentações ao
vivo. A Recording Academy
disse que tomou a decisão
de adiar a cerimônia “após
cuidadosa consideração
e análise com autoridades
municipais e estaduais, espe-

cialistas em saúde e segurança, a comunidade de artistas
e nossos muitos parceiros.
Dada a incerteza em torno da
variante Ômicron, realizar o
show em 31 de janeiro simplesmente contém muitos
riscos”.
Adiamento anterior

O show do ano passado
foi adiado por seis semanas,
pois os casos aumentaram e
antes de as vacinas estarem
amplamente disponíveis.
Na semana passada, o Dr.
Anthony Fauci, conselheiro
médico chefe do presidente
Joe Biden, previu que a última onda da pandemia pode

atingir seu pico nos EUA no
final de janeiro.

Sundance
Também o Festival de Cinema de Sundance cancelou
sua programação presencial,
marcada para começar em 20
de janeiro, mudando para o
formato on-line.

Jon Batiste é o principal
indicado para as honras deste ano do Grammy, com 11 indicações em uma variedade
de gêneros, incluindo R&B,
jazz, música de raiz americana, clássica e videoclipe. Justin Bieber, Doja Cat e H.E.R.
estão empatados com oito
indicações cada um.

Edição: Clóvis Roberto

Foto: Pixabay

Paraíba

Gasto de energia
O consumo de energia elétrica de geladeiras e aparelhos
de ar condicionado pode aumentar em até 30% em dias de
calor intenso, diz especialista da Energisa. Página 6
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IFPB decidiu pela exigência do cartão do passaporte da vacina contra a Covid-19 durante a reunião do Colégio dos Dirigentes na última segunda-feira; a UEPB tornou obrigatório o comprovante de vacinal desde abril do ano passado

UEPB e IFPB exigirão o cartão
de vacinação na volta às aulas
UFPB e UFCG decidirão sobre obrigatoriedade do comprovante vacinal semanas antes da retomada das atividades
Sara Gomes

O Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e a Universidade
Estadual da Paraíba( UEPB)
aprovaram a obrigatoriedade
do cartão de vacina contra a
Covid-19 no retorno às aulas
presenciais. Já a Universidade
Federal da Paraíba (UFPB) e a
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) informaram que a discussão sobre a
exigência do cartão de vacina
acontecerá quando estiver
próximo do início do semestre
letivo. A discussão surgiu após
o decreto, no dia 29 de dezembro de 2021, do Ministério da
Educação (MEC) que proibia
a exigência de comprovação
de vacina nas universidades
públicas.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal
Federal (STF), suspendeu no

dia 31 de dezembro de 2021,
a portaria do Governo Federal
alegando que o decreto fere a
autonomia das universidades
públicas. Além disso, a decisão
do MEC contraria evidências
científicas e análises estratégicas em saúde, além de desestimular a vacinação.
A pró-reitora de pesquisa,
inovação e pós-graduação do
IFPB e reitora em exercício,
Silvana Costa, informou que o
Colégio de Dirigentes (Codir)
aprovou, por unanimidade, a
obrigatoriedade do passaporte
vacinal na última segunda-feira
(3). Além disso, irão realizar
campanhas educativas sobre
a importância da vacinação.
“O IFPB prioriza a segurança
sanitária dos seus servidores
e alunos. Aos poucos, retornaremos algumas atividades presenciais, a exemplo das disciplinas práticas, seguindo todos
os protocolos de segurança.

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria
de Educação e Cultura (Sedec), inicia na próxima quarta-feira o período de matrículas para alunos novatos,
para o ano letivo 2022, que
queiram ingressar nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino e nos Centros
de Referência de Educação
Infantil (Creis). As matrículas acontecem até o dia 21
de janeiro de forma digital,
mas os pais ou responsáveis
precisam se dirigir até a unidade de ensino onde farão as
matrículas acompanhados
por técnicos das escolas. As
aulas terão início no dia 9 de
fevereiro.
“Mais um ano que vamos
garantir vaga para todas as
famílias que procurarem
nossas unidades de ensino. Isso quer dizer que não
precisa passar a madrugada
em fila de escola ou Crei para
matricular o filho e a filha.
O prefeito Cícero Lucena
segue com o compromisso
de garantir vaga para todos”,
disse a secretária da Sedec,
América Castro.

Documentação
No ato da matrícula a família terá que apresentar o
cartão de vacinação contra a
Covid-19 do aluno que tenha
12 anos ou mais.
Caso o adolescente não
tenha sido vacinado, a Prefeitura irá montar uma operação junto a Secretaria de
Saúde para que possa imunizar esses alunos no período
de matrículas.
Também será necessária a apresentação de cópia
da Certidão de Nascimento,
histórico escolar, duas fotos
3×4 e comprovante de residência. Para a matrícula nos
Creis, é preciso apresentar o
cartão de vacinação.
O horário de atendimento é de 8h às 11h, e das 14h
às 16h.
Na ausência da documentação do estudante, a
matrícula será efetivada e o
responsável deverá assinar
um termo de compromisso
responsabilizando-se a entregá-la em até 45 dias após
o início do ano letivo.
A matrícula de alunos da educação especial

saragomesreporterauniao@gmail.com

Algumas pessoas ainda resistem à vacinação, por isso, essa
campanha é tão importante,
tanto para a própria segurança quanto para a coletividade",
enfatizou.
A UEPB adotou a apresentação do cartão de vacina
desde abril de 2021, quando
os cursos de saúde foram autorizados a ministrar disciplinas práticas presencialmente,
porém o retorno de todos os
cursos às aulas presenciais
será em fevereiro e abril deste
ano.
O professor Eli Brandão

explica que a UEPB sempre foi
a favor da apresentação do cartão de vacina. “Somos a favor
da apresentação do cartão de
vacinação, pois somos a favor
da ciência e prezamos a segurança de todos que compõem
a UEPB. Nos cursos de aulas
práticas já exigiamos o cartão.
Com o retorno das disciplinas
teóricas não será diferente”,
declarou.
O reitor da UFPB, Valdiney Gouveia, informou que a
discussão sobre a obrigatoriedade do cartão de vacina será
pautada pelo Conselho Univer-

Somos a favor da apresentação do cartão de
vacinação, pois somos a favor da ciência e prezamos a
segurança de todos que compõem a UEPB. Nos cursos
de aulas práticas já exigiamos o cartão. Com o retorno
das disciplinas teóricas não será diferente

sitário (Consuni) que se reunirá algumas semanas antes do
retorno às aulas presenciais,
previsto para 21 de fevereiro.
No entanto, antecipa que o
que for decidido pelos órgãos
competentes será cumprido. “A
UFPB possui autonomia, mas
não somos uma república independente. Seguimos as leis
definidas no âmbito legislativo
e judiciário. ainda está indefinido”, afirmou.
A Câmara Superior de Ensino do Conselho Universitário
da UFCG pautará a discussão
após o recesso que se encerra
no dia 2 de fevereiro, porém o
período em andamento se encerra no dia 11 de abril. Até lá
será regulamentado o modelo
do período seguinte (2021.2)
seja presencial, remoto ou híbrido. Caso presencial ou híbrido, a obrigatoriedade do
cartão entrará em pauta.

Governo do Estado
Quando o aluno for efetuar a matrícula na Rede Estadual de Ensino, além dos
documentos pessoais do aluno será solicitado o cartão de
vacina contra a Covid-19 no
retorno às aulas presenciais.
O secretário de Estado
da Educação e da Ciência e
Tecnologia da Paraíba, Cláudio Furtado, esclarece que o
aluno não vacinado poderá se
matricular normalmente, porém em um possível retorno
híbrido não voltará às aulas
presenciais.
“O aluno que sua faixa
etária se encontra no plano
vacinal terá que apresentar o
cartão de vacinação para o retorno às aulas presenciais. Em
um possível retorno híbrido,
o aluno não poderá retornar
às aulas presenciais sem ter
se vacinado”, afirmou.

JP matricula alunos novatos a partir do dia 12
Foto: Evandro Pereira

Matrículas dos novos estudantes prosseguirão até o dia 21 deste mês e as aulas terão início em 9 de fevereiro
deverá ser acompanhada
pelo gestor pedagógico e
equipe de especialista. No
ato da matrícula a família
deverá apresentar a documentação do estudante, o
laudo médico e outras informações relevantes para
o acompanhamento escolar
do estudante.

Retardatários
Nos dias 20 e 21 de janeiro poderão se matricular
veteranos retardatários que
não atestaram a matrícula
automática no período determinado.
O período de renovação
aconteceu durante o mês de
dezembro de 2021.

Investimento
Para o ano letivo 2022 a
Sedec irá ofertar aulas pelo
canal aberto de televisão ‘JP
EDU TV’, sintonia 6.3, como
também pelo canal do YouTube. Os alunos também
poderão assistir aulas pelo
ambiente virtual ‘Google Sala
de Aula’.

Mais um ano que
vamos garantir vaga
para todas as famílias
que procurarem nossas
unidades de ensino.
Isso quer dizer que não
precisa passar a
madrugada em fila de
escola ou Crei para
matricular o filho e
a filha
Terá ainda a entrega
de tabletes para os alunos;
internet para estudantes e
professores, chromebooks
para professores, além de
um kit digital; uso do aplicativo ‘EducaSim de Gestão
Escolar’ que é uma plataforma que irá gerir todos os
serviços de forma digital
das escolas como o reconhecimento facial dos alunos,
controle acadêmico diário,
recursos humanos, matrículas, entre outros módulos.
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PB implanta serviço telefônico
para orientar sobre Influenza
Atendimento médico “Alô Saúde” será disponibilizado a partir de hoje e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
A Secretaria de Estado
da Saúde (SES) vai disponibilizar, a partir de hoje, uma
central de atendimento para
tirar dúvidas sobre síndrome gripal, considerando os
cenários de pandemia de Covid-19 e epidemia de gripe.
Trata-se do ‘Alô Saúde’, que
vai funcionar de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h.
O interessado deve ligar
para o número (83) 32119844 para ser atendido por
médicos que tirarão todas
as dúvidas e darão as orientações sobre as condutas
necessárias ou qual serviço de saúde que deverá ser
procurado, se for o caso. O
serviço poderá ser acessado
de qualquer localidade.
O objetivo da estratégia ‘Alô Saúde’ é tirar dúvidas relacionadas às doenças
que apresentem sintomas
gripais e evitar que a população se dirija aos serviços de
referência em busca dessas
orientações. Assim, os usuários poderão ter as informações necessárias em casa e
a procura por atendimento
médico presencial será indicada apenas para os casos de
maior risco ou mais graves,
evitando as longas filas de
espera e aglomerações nos
serviços de saúde.
Na Paraíba, do mês de
dezembro até o momento, foram processadas 458 amostras para Influenza, das quais
apenas 68 foram detectáveis.
Dos casos confirmados, 59
são do subtipo H3N2, conforme detalha o Boletim Epidemiológico Nº 01 de Influenza
A – H3N2.
Isso confirma que o número de casos de influenza
ainda é pequeno em relação
aos de gripe e resfriados comuns. Com o Alô Saúde, ha-

verá um filtro em relação aos
usuários que comparecem
aos serviços de atendimento sem nenhuma orientação
anterior. Nas unidades de
saúde, o protocolo é realizar
primeiro a testagem para Covid-19 e, se descartada a suspeita, realizar a investigação
para influenza.
O diretor da Escola de
Saúde Pública da Paraíba
(ESP), Felipe Proenço, explica que o serviço chega para
agregar esforços neste momento onde há uma grande circulação de pelo menos dois vírus que causam
doenças respiratórias. “Os
médicos farão esclarecimento das dúvidas e avaliação
dos sintomas, encaminhando, quando necessário, ao
serviço de saúde adequado.
Isso é de grande valia em um
momento onde as salas de
espera estão cheias de pacientes que deveriam ter sido
orientados facilmente através de uma ligação telefônica
e poderiam estar em casa se
recuperando”.
Felipe Proenço destaca
ainda que o canal de atendimento tende a ser ampliado, no futuro, para outros
agravos. “Com a redução dos
casos de síndrome gripal, a
ideia é que o ‘Alô Saúde’ possa
ser utilizado para orientar a
população sobre sintomas
e procedimentos relativos a
outras doenças, sempre no
sentido de ampliar o acesso
da população às orientações
de saúde”, finalizou.
SERVIÇO
n Alô Saúde
(83) 3211-9844 – de
segunda a sexta-feira,
das 8h às 18h.

Toca
do leão
Opinião

SES qualifica sobre manejo de pacientes com gripe
Em virtude da transmissão
comunitária da influenza A na
Paraíba, a Secretaria de Estado
da Saúde (SES) realiza, amanhã,
uma capacitação on-line sobre o
manejo clínico do paciente com o
vírus, voltada para os profissionais
da atenção básica. As orientações
serão transmitidas por meio do
canal da SES no YouTube, às 14h.
A Paraíba já contabiliza 68
casos de influenza A, sendo 59
deles na capital. Na segunda-feira
(10), será a vez dos profissionais
da rede hospitalar receberem as
orientações do manejo deste tipo
pacientes.
O objetivo das capacitações

é auxiliar os trabalhadores dos
serviços de saúde pública na condução dos casos de pacientes com
síndromes gripais, em específico
dos que possuem sintomas relativos à influenza A. De acordo com
o secretário de Estado da Saúde, Geraldo Medeiros, embora os
profissionais estejam cientes do
manejo clínico, se faz importante
manter as capacitações periódicas,
sobretudo em momentos de alta
de casos.
"Este momento será um reforço dos protocolos que precisam ser
seguidos pelos profissionais tanto
das UBS, quanto da rede especializada que vai lidar com os casos

mais agravados. Mas é importante
salientar também para a população que a influenza A é uma
síndrome gripal e que sintomas
como febre, dor de garganta, cefaleia, coriza e fadiga são comuns.
É preciso ficar atento e procurar
uma unidade de saúde em caso
de desconforto respiratório, desorientação, ou confusão mental",
ressalta o secretário.
Para acessar aos webinars
não é necessário a realização de
inscrição prévia. As orientações
serão transmitidas para cada um
dos públicos por meio do canal do
YouTube pelo link: https://www.
youtube.com/c/SaudepbgovSES

Pela redução de acidentes

Semob-JP inicia hoje programação
educativa de segurança no trânsito
A Prefeitura de João
Pessoa inicia o ano renovando o alerta à população em
torno do respeito e responsabilidade no trânsito. Para
tanto, até o final do mês de
janeiro, serão realizadas 13
ações educativas, com o objetivo de reduzir o número
de acidentes e, consequentemente, de vítimas.
As ações fazem parte
da programação especial
da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) em alusão
ao Dia Municipal da Paz no
Trânsito, celebrado em 24

de janeiro. Apenas no ano
passado, 97 pessoas morreram em ocorrências dentro
do perímetro urbano.
O levantamento feito
pela Semob-JP aponta ainda

que, no ano de 2021, ocorreram 13.317 acidentes de
natureza diversa.
“São 97 vidas perdidas,
na maioria dos casos, por
imprudência e desrespeito.

Programação
n Ação: Compartilhando espaços
n Data: 6/1
n Hora: 16h
n Local: Orla do Cabo Branco

n Ação: Sinalizando bikes e carroças
n Data: 7/1
n Hora: 8h
n Local: Em frente à Semob-JP

Dalmo
FábioOliveira
Mozart

Este relatório do nosso setor de geoprocessamento
nos mostra o quanto a população precisa repensar os
próprios atos, para não se
colocar em risco ou prejudicar terceiros”, ressalta George Morais, superintendente
de Mobilidade Urbana da
capital. Ele acrescentou que
“Iniciamos 2022 com uma
programação extensa e nas
ruas, abordando pessoalmente motoristas, motociclistas, ciclistas, carroceiros
e pedestres, para que todos
nos ajudem a cuidar por um
trânsito mais seguro”.

mozartpe@gmail.com | Colaborador
Jornalista

Meu curto verão em Tambaú
A notícia de que a Prefeitura de João
Pessoa vai desapropriar o famoso Tropical
Hotel Tambaú me reacendeu lembranças
muito boas do curto período, em meados da
década dos anos 70 do século passado, em
que eu pude curtir alguns veraneios num
apartamento tipo quitinete que meus avós
alugaram para dar suporte à minha tia cacula,
irmã da minha mãe, que estava terminando o
curso de Enfermagem na capital da Paraíba.
Foram feriados prolongados e férias de
fim de ano inesquecíveis para um garoto entrando na puberdade que costumava vir de
Guarabira apenas para fazer consultas com
os hematologistas ou, mais geralmente, para
ser internado por conta das crises provocadas
pela anemia falciforme.
O AP fora construído nos fundos da bela
casa de número 193, onde morava o velho Virgílio com sua família. Anos depois se tornaria
a famosa Galeria Gamela. Ficava virado para a
Rua Nossa Senhora dos Navegantes, defronte
para o que é hoje o Hotel Caiçara.
Lembro do garoto mais novo da família
que se chamava Léo e tinha um cachorro
lindo chamado Bob de pelo longo e amarelo.
Eu ficava encantado de como Bob e Léo dominavam tranquilos aquele trecho do bairro
nos quarteirões arborizados que se espalham
a partir da entrada principal do hotel. A brincadeira mais legal era chutar uma bola ao mar
para o cão ir buscar nadando e trazer de volta
pra gente na areia.
Subíamos pela avenida Olinda passando
sempre defronte à igreja de Santo Antônio,

dando defronte pro magnífico hotel, erguido
sob as areias da praia, com sua torre de antenas no miolo. No caminho do banho de mar,
nossa diversão era subir as encostas gramadas do Hotel Tambaú e na volta dava até para
tomar banho de água doce dos esguichos que
saiam das mangueirinhas que eram colocadas
para aguar o gramado fantástico que arrodeava quase todo o prédio.
O cinema do Hotel Tambaú também deve
ter sido o primeiro que frequentei em Jampa
nas sessões que rolavam no fim de tarde. Não
me pergunte qual a película, mas pode ter
sido aquelas primeiras de Os Trapalhões ou
coisa parecida. No corredor interno, em frente às gigantes portas de vidro do cine, haviam
diversas lojas, especialmente de roupas da
“moda-praia”. Eu achava tudo muito bacana,
muito chique, sem saber que aquilo era uma
espécie de protótipos dos shoppings-centers
que temos hoje.
O mercado de Tambaú também era algo
diferenciado. Eu achava estranho ver as pessoas fazerem a feira trajadas com aquelas
roupas de banho. Ou as senhoras granfinas
bem-arrumadas comprando caranguejo ou
peixe. Uma vez minha tia levou a gente pra
comer batatas fritas com refrigerante no Elite.
Cara, eu comi tanto nessa ocasião que tive
uma constipação violenta, passei vários dias
com diarreia e até hoje sinto náuseas com o
cheiro da fritura da batata.
Foram poucos verões curtindo o ambiente elitizado e praieiro de Tambaú, mas
suficientes para me constituírem um pou-

co como cidadão privilegiado dessa parte
da cidade linda que é nossa capital. Antes
minha família alugou algo na Torre (Barão
Mamanguape) e depois saiu a casa da minha
outra tia no Geisel, de onde não saímos mais
até hoje.
Das últimas vezes que entrei no Tambaú
foram para ciceronear meu ex-chefe da Embrapa que viera da Bahia e se hospedou lá
para participar de um evento na cidade, e para
um evento de prefeitos paraibanos ocorrido
no antigo cinema, no qual aproveitamos a
oportunidade para tentar estimular adoção
de políticas públicas em segurança alimentar
e saúde da população negra.
Se eu fosse o atual prefeito da Cidade do
Sanhauá transformaria o Hotel Tambaú num
centro multiúsos. Ali cabe perfeitamente um
local para eventos e treinamentos. Os cearenses transformariam aquela estrutura numa
espécie de Museu da Pesca, Museu do Mar ou
coisa do tipo, aonde se pudesse difundir cultura e arte marinha. Quem sabe um Aquário
Público. Se fosse na Bahia, seria também espaço para teatro, música e… capoeira, maculelê. E certamente haveria uma maravilhosa
escola de gastronomia pública, com um belo
restaurante oferecendo os pratos desenvolvidos pelos novos chef’s aprendizes.
O Hotel Tambaú também pode abrigar
algumas secretarias, como a do Turismo e a
de Inclusão Econômica Popular e a SECOM. A
sede da TV Cidade e de uma rádio pública da
Edilidade. A piscina (não sei se ainda existe)
pode ser usada para aulas de natação e hidro-

terapia para idosos da região. Há inúmeras
possibilidades, basta ousar e ser criativo.
O fato é que o Hotel Tambaú, entregue
à cidade como marco de modernidade em
1966, um ano antes que eu nascesse, sempre
foi (e será ainda por muitos anos) um dos
principais símbolos da nossa cidade, independentemente de sua condição geográfica
desastrosa e inadequada. O legado de Sérgio
Bernardes para uma arquitetura que teria
produzido um novo diálogo entre poética
construtiva e a estrutura formal tem tudo
para ser incorporado/tombado ao magnífico
conjunto arquitetônico pessoense.
Transformar o Tambaú num equipamento público, para usos diversos, seria, de certa
forma, um ato de reparação do Poder Público
para com a cidadania dos pessoenses e paraibanos. Reparação de um crime ambiental
que foi cometido por esse próprio Poder
Público, que agrediu de maneira irreversível
a paisagem natural de Tambaú, permitindo
a implantação de uma imensa estrutura de
concreto no caminho da praia, impedindo o
livre fluxo das pessoas durante as marés altas.
Depois de tantos anos e de tantas polêmicas em seu entorno, o Hotel Tambaú pode ser
colocado num patamar de marco referencial,
num ponto equidistante entre uma anti-arquitetura modernosa e um destino exótico
pré-Dubai. Basta que tenhamos… coragem!
...................................................................................
*Dalmo Oliveira é jornalista e nasceu em
Guarabira.

Paraíba
Edição: Satva Costa

Editoração: Ednando Phillipy
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Fundac realiza projeto para
socioeducandos nas férias
Circuito Verão é um evento elaborado para os jovens e adolescentes internos em todas as unidades do estado
Cinema, esporte, oficinas de música e de canto,
design de sobrancelhas,
recreações diversas compõem o Circuito Verão é
um evento promovido pela
Fundação Desenvolvimento
da Criança e do Adolescente ‘Alice Almeida’ (Fundac)
para jovens e adolescentes,
em cumprimento às medidas socioeducativas em
todas as unidades do estado. Por meio da Diretoria
Técnica (Cultura, Esporte
e Lazer), as ações, iniciadas segunda-feira, acontecem todos os dias em dois
turnos. A programação se
prolonga até o dia 4 de fevereiro.
Para o coordenador de
Esporte Cultura e Lazer da
Fundac, Nilton Santos, o
objetivo principal é preencher a lacuna das férias
escolares com um projeto
que estimule a convivência
pacífica dos adolescentes/
jovens com restrição e privação de liberdade, bem
como promover o bem-estar e a saúde mental e física,
despertando habilidades e
valores necessários para
que esses jovens em formação se tornem cidadãos
integrais, conscientes e dispostos a assumir uma conduta protagonista ao longo
das suas vidas.
Nilton Santos, que também é o autor do projeto,
acrescentou que a iniciativa
também mobiliza toda comunidade socioeducativa
(educadores, agentes socioeducativos, oficineiros
e técnicos) para realização
dessa rotina pedagógica direcionada para o esporte
coletivo, o acesso à cultura
popular e regional e a práticas de lazer pedagógico
que materializa a pedago-

gia da presença na unidade.
A ação é realizada em parceria com a Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Humano.
A programação de ontem, nas unidades socioeducativas, começou com
ações diversificadas que se
estenderam ao longo do dia.
No Centro Educacional do
Adolescente (Internação
Provisória) - CEA/JP teve
oficina de canto e prática esportiva para revelar
campeões. No CEA/Sousa,
a programação também
seguiu a prática esportiva
(projeto Revelando Campeões) e oficina de música.
No Centro Socioeducativo Edson Mota (CSE),
além da exibição de curtas,
por meio do Cine Transformar, houve o momento da visita dos familiares.
No Centro de Atendimento
Socioeducativo Rita Gadelha (unidade feminina), as
internas também receberam a visita de familiares e
participaram da oficina de
design de sobrancelhas e,
no Centro Educacional do
Jovem (CEJ), a programação
incluiu visita familiar e oficina de Hip Hop. Na Semiliberdade, a ação envolveu
recreação diversificada e
no Complexo Lar do Garoto e Internação Provisória,
em Lagoa Seca, a pauta foi
esportiva, por meio do projeto Revelando Campeões.

O projeto Circuito
Verão tem o objetivo
de preencher a lacuna
das férias escolares dos
socioeducandos

Polícia fecha o cerco e
criminoso se entrega
A Polícia Civil da Paraíba prendeu o homem
investigado pelo assassinato de Sebastião Fernandes Dantas, crime cometido no dia 23 de dezembro.
A prisão foi realizada pelo
Núcleo de Homicídios da
13ª Delegacia Seccional,
sediada em Picuí.
De acordo com os
levantamentos policiais,
o investigado matou a
vítima com 19 golpes de
faca peixeira. Eles teriam
se desentendido durante
uma ‘bebedeira’ em frente
à casa de Sebastião, que foi
a óbito no local.
“Desde então, o investigado estava foragi-

do. Nós realizamos diversas diligências, inclusive
com mandados de busca
e apreensão, mas ele permanecia escondido pela
zona rural da região. Ontem, porém, ele acabou se
entregando na delegacia,
acompanhado de seu advogado, e nós cumprimos
o mandado de prisão que
já havia sido expedido
pela justiça com base nas
nossas investigações”, disse o delegado seccional ,
Iasley Almeida.
O homem preso já
foi encaminhado a uma
unidade prisional, onde
permanece à disposição
da justiça.

Foto: Reprodução

Policiais realizaram várias diligências até a captura do acusado

Foto: Secom-PB

Nos Centros Socioeducativos, a programação
inclui exibição de curtas, oficinas de hip hop,
design de sobrancelhas, de música e de canto,
esportes e visita de familiares

Cirurgia bariátrica

Hospital Santa Isabel realiza mais um
procedimento na próxima segunda
Mais um paciente será
beneficiado com o novo
serviço de saúde que passou a ser oferecido pela
Prefeitura de João Pessoa,
a realização de cirurgia bariátrica. O procedimento
será realizado na próxima
segunda-feira, no Hospital Municipal Santa Isabel
(HMSI).
Com uma equipe de
profissionais chefiada pelo
cirurgião bariátrico Geraldo Camilo Neto, a cirurgia,
técnica de diminuição do
estômago destinada à redução de peso de pacientes
com obesidade grave, está

prevista para iniciar às 7h
em um paciente do sexo
masculino.
A primeira cirurgia
bariátrica, que marcou o
retorno dos serviços no
HMSI, foi realizada, com
sucesso, no dia 14 de dezembro, em uma mulher
de 38 anos.
O procedimento integra a linha de cuidados de
pacientes com obesidade
grave. A expectativa é que
sejam realizados oito procedimentos por mês. Estão
aptos a passar pelo procedimento pessoas com graus
2 e 3 de obesidade, com

comorbidades, pacientes
com Índice de Massa Corpórea (IMC) acima de 40,
independente da presença
de comorbidades; assim
como pessoas com IMC de
35, com comorbidades.
Os pacientes são encaminhados ao hospital
para a realização do procedimento via regulação a
partir das unidades de saúde da família. A realização
para a cirurgia exige todo
um preparo, que vai desde
um diagnóstico com o cirurgião e, a partir da indicação da cirurgia, o paciente é
incluído no programa, que

é constituído de avaliações
multidisciplinares, feita
por vários profissionais,
como anestesista, nutricionista, endocrinologista,
pneumologista, acompanhamento com psicólogo e
assistente social.
Em conjunto, esses
profissionais avaliam, preparam, estabelecem metas para o paciente, que é
acompanhado pela equipe
durante sua cirurgia e o
período pós-cirurgia. Até
um ano depois do procedimento, o paciente recebe o
acompanhamento da equipe multidisciplinar.
Foto: Arquivo

A primeira cirurgia,
que marcou o retorno
dos serviços do HMSI,
foi realizada no dia
14 de dezembro. O
procedimento integra
a linha de cuidados
de pacientes com
obesidade grave

Pedradas na cabeça

Assassino confesso disse que não
tinha a intenção de matar colega
Nas primeiras horas do
ano 2022, o corpo do vendedor Severino do Ramo
Silvio Santana, conhecido
como ‘Raminho’, foi encontrado em uma estrada que
liga os municípios de Nova
Floresta (PB) e Jaçanã (RN).
A Polícia Civil da Paraíba
iniciou as diligências no

dia do crime e elucidou o
caso, com a identificação e
interrogatório do suspeito
do crime em menos de 72
horas após o fato.
A investigação foi realizada pelo Núcleo de Homicídios da 13ª Delegacia
Seccional, sediada em Picuí.
Os policiais chegaram ao

nome de um agricultor de
32 anos de idade, que foi
intimado a depor na delegacia e explicou como tudo
aconteceu.
“Ele confessou tudo.
Eles foram juntos para Jaçanã, aproveitar as festas
de fim de ano, e na volta tiveram alguns atritos. O in-

vestigado disse que desferiu
várias pedradas na cabeça
da vítima, mas não teria a
intenção de matá-lo. O fato
é que elucidamos mais um
homicídio em nossa área,
com a confissão detalhada do investigado”, disse o
delegado seccional Iasley
Almeida.
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Dias quentes: ar-condicionado
consome até 30% mais energia
O refrigerador é outro grande vilão responsável pelo aumento do valor das tarifas nos meses de calor intenso
Foto: Reprodução

Em dias de calor, nada
como um cômodo bem refrigerado pelo ar-condicionado
ou uma bebida super gelada.
Mas, esses equipamentos
que trazem boas soluções
para diminuir a sensação de
calor e amenizar o desconforto das altas temperaturas
têm um funcionamento diferente em dias de calor intenso. Isso porque que em dias
mais quentes eles precisam
trabalhar mais para manter
desempenho semelhante aos
dias mais frescos.
E o que se observa é
que o consumo de energia
desses equipamentos pode
aumentar entre 15% e 30%
em dias de calor intenso. No
caso da geladeira, isso se
explica pela troca de ar frio
com o ambiente externo. Já
o ar-condicionado, em dias
de calor intenso, consome
mais energia para manter o
ambiente numa temperatura
de 22°, por exemplo, do que
gastaria nos dias em que o
clima está mais ameno. Ou
seja, mesmo sem perceber
e sem mudar hábitos, o gasto com consumo de energia
elétrica pode subir nos dias
mais quentes.
“Mesmo que uma pessoa
mantenha os hábitos, cada
vez que a porta da geladeira
é aberta, o ar quente externo entra, fazendo com que o
compressor necessite “trabalhar mais” para garantir
que o interior da geladeira
permaneça refrigerado na
temperatura desejada”, avalia
Carla Petrucci, especialista
em eficiência energética da
Energisa.
Carla reforça, ainda, que
para evitar o consumo excessivo, é importante que os
equipamentos e sistemas elétricos estejam devidamente
dimensionados para cada local específico, seguidos das
melhores recomendações de
instalação.

Para evitar o consumo
excessivo, é importante
que os equipamentos e
sistemas elétricos estejam
devidamente dimensionados
para cada local específico,
seguidos das melhores
recomendações de instalação

Confira abaixo alguns outros pontos fundamentais para ajudar a usar a energia elétrica de forma mais econômica:
n Busque sempre que possível a compra de equipamentos com selo do Programa Brasileiro de Etiquetagem preferencialmente classe A, pois são energeticamente mais eficientes;
n O aparelho de ar-condicionado deve ser comprado com o correto dimensionamento para o ambiente a ser utilizado. Quanto maior o ambiente, mais potente precisa ser o aparelho;
n Se o equipamento for antigo, dê preferência pela substituição de um equipamento novo, com maior eficiência;
n Ao usar o ar-condicionado, garanta que as janelas e portas do ambiente estejam fechadas;
n Utilize o ar-condicionado na temperatura entre 21°C e 24°C e ao ficar muito tempo fora do ambiente, desligue o equipamento;
n Limpe os filtros do ar-condicionado a cada quinze dias. E faça uma higienização completa com uma empresa especializada entre 6 meses e 1 ano a depender da intensidade da utilização. A sujeira

dificulta a passagem do ar e reduz a eficiência do equipamento;

n Instale sua geladeira longe de locais ou equipamentos de aquecimento como, forno elétrico, fogão, churrasqueira e micro-ondas;
n Realize a instalação do equipamento preferencialmente fora do alcance da irradiação solar direta;
n Procure reduzir a abertura da geladeira, assim a conservação da temperatura interna será mantida com menor uso do compressor;
n Não guarde alimentos quentes;
n Não use a parte de trás de geladeiras e freezers para secar roupas ou sapatos. Isso reduz a eficiência do equipamento;
n Não desligue o equipamento à noite para ligá-lo na manhã seguinte;
n Verifique constantemente se a vedação do equipamento está em boas condições;
n Para verificar se a borracha da sua geladeira ou freezer está vedando corretamente, Carla Petriccu dá uma dica: “Pegue uma folha de papel e coloque-a entre a porta da geladeira e a borracha,

fechando a porta da geladeira sobre a folha, de forma que o papel fique preso. Puxe a folha e se ela sair sem resistência, é sinal de a borracha da geladeira não está vedando corretamente e o
indicado é que seja feita a manutenção”, conclui.

Descomplicador
Para entender melhor como o clima influencia na conta de luz, a Energisa conta com o apoio do ‘Descomplicador’, interpretado pelo ator Paulo Vieira. Com uma linguagem leve e divertida,
o humorista usa uma forma simples e didática para esclarecer conceitos e informações sobre a conta de energia.
Uma boa dica que o ‘descomplicador Paulo Vieira’ comenta no vídeo para entender essa variação é observar o histórico do consumo que está na conta de energia, ou no aplicativo Energisa On.
É importante, no momento de analisar esse histórico, olhar também como foi o consumo no mesmo período do ano anterior, quando as condições climáticas eram parecidas, pois as alterações de
temperatura fazem a diferença na conta. Temos que usar a energia de forma econômica durante todo o ano, mas nos dias de muito calor o cuidado precisa ser redobrado.
Confira essa e outras dicas no Canal do Descomplicador: https://www.youtube.com/watch?v=LSIe-XRTFpE&list=PLSHEemxZKP3gk5GUefqaPRGcCsprPEcdK

Conta de água

André Resende

andreresendejornalismo@gmail.com

A Agência de Regulação do Estado da Paraíba publicou ontem no
Diário Oficial do Estado (DOE) o reajuste médio de 8,34% na estrutura
tarifária da Companhia de Água e
Esgotos da Paraíba (Cagepa) e na tabela de serviços e multas, excluindo
a tarifa social. De acordo com a resolução 010/2021, os novos valores
só passam a vigorar 30 dias após a
publicação, neste caso em fevereiro
de 2022.
O reajuste anunciado é inferior à
inflação do período, que ficou acima
dos 10%, de acordo com estimativas
do Banco Central. O aumento da tarifa
de água é afetado pelos reajustes sobre
a conta de energia elétrica, que é um
dos principais insumos para a produção e distribuição de água e coleta de
esgotos no estado.
A Agência Reguladora definiu
o incremento após a realização, em
novembro do ano passado, de uma

audiência pública que tratou sobre o
percentual que iria incidir sobre as
tarifas. A reunião foi promovida pela
Cagepa no dia 17 de novembro do ano
passado e serviu para embasar a decisão colegiada.
Embora haja a incidência de um
novo percentual de aumento do serviço, não haverá reajuste na faixa de
consumo chamada tarifa social. Neste
caso, os usuários que usarem até 10
metros cúbicos de água e esgotos, seguirão pagando R$ 11,26. Para os consumidores de unidades residenciais
que consumirem até 10 metros cúbicos de água e esgotos pagarão o valor
de R$ 79,25, um aumento em dinheiro
de R$ 6,13 em relação ao valor cobrado anteriormente.
Nas residências em que só houver
o consumo de água, sem esgoto, o valor
da tarifa básica fica em R$ 44,02. Para
as categorias Comercial, Industrial e
Público, os valores mínimos pelo consumo de até 10 metros cúbicos passam
a ser, respectivamente, de: R$ 149,27;
R$ 180,80; e R$ 178,44.

Foto: Reprodução

Nova tarifa entra em
vigor a partir de fevereiro

O reajuste anunciado é inferior à inflação
do período, que ficou acima dos 10%, de
acordo com estimativas do Banco Central
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Museu da Cidade
No próximo mês, Museu da Cidade de João Pessoa
celebrará o centenário da Semana de Arte Moderna e
a sua influência na Paraíba. Página 12
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Mostra coletiva no Hotel Globo
reúne artistas visuais da PB e PE
Exposição que acontecerá neste mês, na capital, promove e aprofunda o desenvolvimento das poéticas visuais
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

“Confluências” é o título
da primeira exposição que
a Fundação Cultural de João
Pessoa (Funjope) realiza em
2022. A coletiva será aberta
de forma presencial no próximo dia 14, a partir das 16h,
no Hotel Globo, localizado no
Centro Histórico da capital, e
vai reunir fotografias, gravuras e instalações contemporâneas e pinturas conceituais
de seis artistas do Programa
Associado de Pós-Graduação
em Artes Visuais (PPGAV)
da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB) e Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE).
O público poderá visitar
gratuitamente a mostra com
obras de Andréa Sobreira, Elizabeth de Carvalho, Marina
Soares, Kaísa Andrade, Louise
Gusmão e Luciene Torres,
que se estenderá até 14 de
fevereiro, em todos os dias
da semana, sempre a partir
das 8h até as 17h30, mas vai
ser preciso o uso de máscara
e manter o distanciamento
social, segundo Willian Macêdo, chefe da unidade do Hotel
Globo e artista visual.
O objetivo da mostra é
promover o desenvolvimento
das poéticas visuais, além
de ser parte do processo de
aprofundamento arte e, também, compor uma pesquisa
de mestrado das artistas que
vão participar da coletiva.
“Nós queremos começar a
valorizar a experiência estética das novas gerações. Por
isso, é extremamente valoroso para nós fazermos essa exposição”, ressaltou o diretor
executivo da Funjope, Marcus
Alves, para quem o evento,
que será realizado através
de uma parceria com o PPGAV das duas universidades
federais, possibilita ao Hotel
Globo ser um espaço de experimentação e de visibilidade
para novos artistas.
Baiana, natural da cidade
de Salvador, mas que faz mestrado em artes visuais pela
UFPB, Louise Gusmão vai
participar, pela primeira vez,
de uma exposição na Paraíba.
Em “Confluências”, ela mostrará ao público sete obras
na área da arte têxtil. “Serão
instalações bidimensionais e
tridimensionais, além de bordado usando a fotografia, no

Imagens: Divulgação

estilo livre, contemporâneo,
pois utilizo o bordado como
subjetividade da poética, que
são peças produzidas por
mim a partir de 2016 até o
ano passado, quando aproveitei o período de reclusão, por
causa da pandemia da covid19, para criar algumas dessas
obras”, informou ela.
Louise Gusmão, que fez
graduação em artes visuais
na Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, disse
que a sugestão para a realização da exposição partiu da
orientadora das seis artistas,
Flora Assunção, que é professora do Programa Associado
de Pós-Graduação em Artes
Visuais da UFPB-UFPE. “Nós
escolhemos o título da mostra numa referência aos fluxos de um rio, porque nossos
fluxos de produção confluem
pelo mesmo processo livre de
criação”, disse ela.
“Espero que o nosso trabalho seja bem recebido e
que o público goste. Participarei com muito prazer da
exposição no Hotel Globo, do
qual gosto muito e, por ser
ponto de visitação turística
na cidade de João Pessoa e
monumento histórico, deverá atrair muitos visitantes
e, com isso, divulgar o nosso trabalho. Por isso que é
muito importante essa parceria das universidades com
a Prefeitura de João Pessoa
porque, em âmbito nacional,
é muito grande a carência
de espaços para a realização
de mostras de artes visuais,
já que o artista produz sua
arte para ser vista pela população, o que é primordial e
essencial ao artista. A nossa
intenção é utilizar o resultado dessa coletiva na nossa
dissertação de mestrado,
que eu e Kaísa Andrade e Luciene Torres deveremos concluir em 2023, enquanto as
outras três artistas, ou seja,
Andréa Sobreira, Elizabeth
de Carvalho e Marina Soares,
deverão concluir em 2022”,
comentou Louise Gusmão.
Outra artista que participará da mostra é a pernambucana Kaísa Andrade, que
reside em sua cidade natal,
Recife, e também vai estar
pela primeira vez numa exposição na Paraíba. “Estou
muito feliz e honrada, mas
ansiosa para esse evento. O
próprio ato em si de preparar
a montagem da coletiva já é

a materialização das ideias
que resultaram na produção
das obras e que também faz
parte do processo criativo”,
analisou a artista.
“Durante a exposição,
vou participar com seis fotografias, a maioria autorretrato, das quais três são
transparentes e estarão penduradas no teto e vão ficar
dispostas na frente de outras
três imagens, mas permitindo que todas sejam vistas
pelo visitante. São fotografias que sofreram interferência digital minha”, informou
Kaísa Andrade.
Outra obra da artista é
uma peça sonora intitulada
“Chegadas e saídas”, que surgiu de convocatória que Kaísa
fez no ano passado, quando
solicitou do público o envio de
relatos em áudio dos sonhos
mais recorrentes que costumavam ter. “Fiz uma compilação desses áudios e meu
irmão, que é músico e produtor, colocou instrumentos e
essa peça poderá ser ouvida
por quem vai estar visitando
o Hotel Globo”, apontou ela,
que ainda vai levar a partitura
“Acontecimento contato para
a tristeza”. “De início, partitura
lembra música, mas o formato
é o de folheto, com tiragem
de 100 exemplares, contendo instruções que provocam
ações nas pessoas. Quando
a tiragem acabar eu farei a
reposição, durante o período
da exposição. Outro trabalho
será uma instalação que chamo de “Desenhando limites”,
em que vou bordar, na ocasião
da abertura da mostra, um
tecido transparente com cerca
de dois metros e que vai permanecer no local para que os
visitantes vejam”.
Kaísa Andrade elogiou
a iniciativa. “É importante,
porque a produção artística
precisa sair dos meios acadêmicos e ir para as ruas, a locais onde a população tome
conhecimento. Além disso, a
exposição vai contribuir para
ocupar um espaço histórico
da cidade, o Hotel Globo, que
também tem importância
cultural”, finalizou ela.

Entre as obras estão ‘Renascer’
(foto maior), de Louise Gusmão;
‘26’ (abaixo), de Kaísa Andrade;
e ‘Coroa de Flores‘ (ao lado),
de Luciene Torres, dentre
outras peças e autores
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‘Nossas Melhores Lembranças’ –
homenagem a Félix Araújo Filho
Conduzidos por um ato de justiça e reconhecimento histórico,
um grupo de eminentes personalidades de Campina Grande, sob
os auspícios da ação organizadora do sociólogo Noaldo Ribeiro,
reuniu-se e escreveu um livro-homenagem a Félix Araújo Filho,
figura mais do que querida nas cenas e cenários de Campina
Grande, na qual, de maneira plural, tem atuado, deixando, em cada
seara percorrida, as marcas indeléveis do seu numeroso e multiplicado talento; da sua inteligência superior; do seu espírito público;
da sua incondicional devoção às grandes causas da Rainha da
Borborema, as quais sempre encontraram, nele, um fiel intérprete,
um intimorato combatente e um aguerrido porta-voz.
O livro em apreço exibe, a exórdio, a sua indiscutível
importância, porque presta, já aqui e agora, uma homenagem
a quem, conforme já o proclamamos, dela é mais que merecedor. Para o genial e incomparável Machado de Assis, “as glórias
que vêm tardes já vêm frias”. Assim, foi que, no calor da hora
presente e no cultivo dos afetos genuínos e da memória que não
se pretende amnésica e descomprometida consigo mesma, que
17 personalidades campinenses, ao lado do já referido sociólogo Noaldo Ribeiro, que atuou na parte organizacional da obra,
ergueram as suas vozes para esculpir, do modo mais abrangente possível, o perfil do ilustre filho de Félix de Souza Araújo, o
gênio cabaceirense, que fez de Campina Grande, diria Roland
Barthes: “a sua mitologia secreta e particular”; a “sua segunda
alma”, diria Machado de Assis, aqui escrevendo uma história
que o tempo, esse impiedoso tecelão da provisoriedade de tudo,
não tem podido eclipsar.
Ao tombar, em plena praça pública de Campina Grande,
abraçado com a infrangível bandeira da ética que adornou o seu
ser-fazer privado e público, Félix de Souza Araújo emulou contra a
morte, transcendeu a guilhotina de chronos e erigiu a sua própria
e gloriosa eternidade. É dessa árvore pujante e grávida de frutos
da mais elevada estirpe que emerge Félix Araújo Filho, meritoriamente celebrado pelas Nossas Melhores Lembranças, em livro-homenagem que cartografa a ascensional trajetória do multifacetado Félix Araújo Filho: o poeta, o tribuno, o jurista, o professor
universitário, o político, o administrador, o homem público cuja
biografia honra e enobrece Campina Grande, “esta terra de bravos
/ que não será terra de escravos / nem reinado de opressão”, no
dizer fulmíneo e candente do criador de Tamar.
Como poeta, Félix Araújo Filho é plataforma para diversificados voos, sendo, a meu ver, um dos mais cultivados, o que ancora
no porto do amor; e dele faz motivo e motivação primária para
um viver que se pretende descentrado e aberto para o encontro
necessário e plenificador com a alteridade, sem a qual ilhamo-nos
na torre infrutífera do narcisismo asfixiador e mutilante. Da palavra-sentimento amor, o poeta transita para o amor pela palavra,
em poemas que, minimalistas em sua composição formal, tornamse pura metalinguagem, na qual o fazer poético é ponto de partida
e de chegada de todas as viagens líricas empreendidas. O tribuno
Félix Araújo Filho é um dos mais poderosos da Paraíba, talvez o
mais eloquente de nosso tempo, herança viva e indisfarçável do

seu pai, que foi um orador incomparável do Estado da Paraíba, um
dos maiores arregimentadores de massas de que se tem notícia
na história política de Campina Grande. Como se costuma dizer
em linguagem popular, Félix Araújo Filho tem a quem puxar, pois,
seja na tribuna do júri popular, seja no púlpito do parlamento mirim de Campina Grande, do qual foi membro operante e presidente qualificado, a verba de Félix Araújo Filho sempre foi o seu verbo
incendiado de paixão pelas teses que abraçou; verbo adornado
pelo consórcio irrasurável entre forma e conteúdo.
Na cátedra universitária, Félix Araújo Filho emerge como
o mestre consagrado, pródigo em encantar os seus alunos com
o conúbio perfeito entre saber e sabor. Político portador de
conduta irretocável, Félix Araújo Filho fulgurou como um dos
mais competentes vereadores da Câmara Municipal de Campina
Grande, a ela conferindo o inconfundível brilho da sua genuína
vocação para as lides parlamentares, que são absolutamente
indispensáveis num ambiente que se pretende timbrado pelas
cores da democracia genuína, a que se conquista todos os dias,
não com a contemplação da admiração passiva, mas sim com a
participação ativa e combativa da população. Do legislativo, Félix
Araújo Filho migrou para o executivo, sendo escolhido pelo seu
partido e respectivo grupo político, comandado, na época, pelo
inesquecível Ronaldo Cunha Lima, para ser o sucessor do então
prefeito Cássio Cunha Lima, num processo de escolha magistralmente contado pela insuperável pena de Agnello Amorim, num
conjunto de textos que realçam um dos traços retórico-estilístico-discursivos mais emblematizadores da literatura praticada
pelo eminente intelectual campinense: o humor, em cujo quesito
Agnello Amorim é simplesmente insuperável.
Como prefeito, Félix Araújo Filho enfrentou um quadro
nacional cheio de turbulências políticas e trepidações econômicas, com graves consequências para a vida dos municípios, o
que não impediu, contudo, que, com criatividade e capacidade
administrativa, Félix Araújo Filho tivesse deixado a indisfarçável
marca da sua gestão: uma gestão que procurou, dialeticamente, combinar continuidade com inovação, saindo-se, ao fim e
ao cabo, plenamente exitosa em seus intentos. Para além das
obras físicas realizadas, que não foram poucas, Félix Araújo
Filho realizou uma gestão sensível, com os ouvidos colados às
reivindicações populares, tanto assim que, pioneiramente, Félix
Araújo Filho instaurou o Programa Prefeitura na Comunidade,
que, mais tarde, ao ser amplificado, transformou-se no chamado orçamento democrático.
Jurista de renome, Félix Araújo Filho é um emérito cultor
do direito penal, nele se configurando como um dos seus mais
abalizados conhecedores. É esse homem caleidoscópico que foi
tema e personagem principal das nossas Melhores Lembranças,
num livro-homenagem que se transforma num verdadeiro gol de
placa do universo livresco campinense, na medida em que pôs
em realce um ser humano verdadeiramente admirável e merecedor de todos os nossos encômios: Félix Araújo Filho, lema, tema e
legenda de uma sempre Grande Campina.

‘Espaço Cultural’ apresenta novos
‘singles’ e entrevista grupo Caburé
Da Redação

Foto: Adri L./Divulgação

O programa Espaço
Cultural de hoje é o primeiro deste ano e vai destacar a
segunda parte da série com
singles paraibanos lançados
em 2021.
Editado e apresentado pelo jornalista Jãmarrí
Nogueira, o conteúdo que
vai das 22h à meia-noite na
Rádio Tabajara (105,5 FM),
ainda terá uma entrevista
com integrantes da banda
Caburé, que acaba de lançar
um EP de inéditas.
Na playlist dos três primeiros blocos desta quintafeira estão singles de Júnior
Cordeiro, D_M_G, Meiofree,
Lau Capym, Gabriel Reisenden, Macumbia, Fourkaos, Integrantes da banda Caburé vão falar sobre o EP que o grupo paraibano acaba de lançar: ‘Si-querência’
Filosofino, Chico César,
além de Yuri Carvalho, Né- Si-querência. O programa a autoestima elevadíssima”,
lio Torres, PS Carvalho, Zé também tocará as cinco fai- explicou Titá Moura, um
Ramalho, Elba Ramalho, Val xas do disco, que tem par- dos vocalistas e letristas da
Donato, Nathalia Bellar, Se- ticipações de Val Donato, banda paraibana.
verino Ayres e Didi Macha- Totonho e Aíla.
A edição do Espaço
do & projeto Xica.
“O nome (do EP) nos Cultural pode ser ouvida
O último bloco do pro- sugere uma corruptela, também pelo site oficial da
grama tem uma entrevis- uma brincadeira que deriva Rádio Tabajara (radiotata com a banda Caburé. O da flexão verbal ‘se querer’, bajara.pb.gov.br/radio-aovocalista Titá Moura e o portanto: se autoquerer, se vivo/), e, no dia seguinte à
guitarrista Rudá Barreto amar, se tocar, se achar va- apresentação, fica disponívão falar sobre o EP que loroso. Algo como do tipo: vel no canal da Funesc no Através do QR Code acima, acesse
o site oficial da Rádio Tabajara
o grupo acaba de lançar: ‘Tô me achando hoje’, com YouTube (/TvFunesc).

Editoração: Luciano Honorato

Germano
Romero

Arquiteto - germanoromero@gmail.com
Foto: Arquivo Pessoal

Hoje faz dois anos de morte do escritor e advogado Carlos Romero

O ausente
mais presente
Há dois anos ele partia, em merecida viagem,
na hora certa, para assim se transformar no ausente
mais presente…
Como somos gratos a este homem iluminado –
Carlos Romero! Iluminado com simplicidade, humildade, dignidade. Puro sem ser inocente, soube divinamente usar o talento, a poesia e a criatividade literária
para propagar o amor, enaltecer as belezas da vida, da
natureza, das coisas simples, cujo significado passam
tão despercebidos pela maioria. Ele entendia a vida
como Leonardo da Vinci: “É na simplicidade que reside
o mais alto grau da sofisticação”.
Pois bem, é a este homem puro, de espírito refinado, que hoje rendemos nossa mais profunda gratidão. E em cujo esteio moral, religioso, cultural e espiritual pautamos e continuamos a pautar o sentido
de nossas vidas.
Foi com ele que aprendi a ser, simultaneamente, filho e pai. E foi, justamente, através das limitações e necessidades que a sua vida me ofereceu a sublime oportunidade de lhe retribuir o carinho. Um carinho que ao
se alternar com a inversão da cronologia hereditária,
me fazia crescer ainda mais junto dele. Quantas vezes
o ouvi dizer aos outros: “Ele agora virou meu pai” – que
gratidão mais abençoada...
A ele idem agradeço por ter enveredado no mundo da crônica, procurando, da mesma forma, transmitir o que de belo há na existência, na poesia, nos
valores que enobrecem.
Após ele ter perdido a companhia terrena da primeira esposa, minha mãe, que se ausentou de nós com
apenas 55 anos, passei a revisar toda a sua produção
literária. E daí ganhar intimidade com o estilo de sua
obra. Não poderia deixar de lhe ser grato por toda essa
afinidade intelectual, que nos proporcionou a simultaneidade de escrever juntos, de forma inédita, em vários
jornais e revistas paraibanas, durante quase 30 anos.
A influência para o refinamento musical, que nos
chegou desde o berço, é outra dádiva inesquecível e
inestimável que a ele e à sua preciosa sensibilidade
devemos. Aliás, toda a sua vida foi musicada. Inclusive
o amor, que tanto abundou em sua existência, esteve
permanentemente regado pela divina arte, de cujos
abençoados arpejos, vieram as suas duas esposas
excepcionais. Minha mãe, Carmen, e minha boadrasta, Alaurinda. Mulheres que tornaram a sua vida um
autêntico e melodioso Rêve d’amour. E para que essa
sinfonia soasse ainda mais bela, ainda recebo do generoso destino, um irmão que só não é melhor porque é
único. Como não ser grato a Carlos Romero?
Impossível esquecer também de como fomos
e somos imensamente agradecidos pelas lições de
bom humor, sobre o qual ele costumava qualificar
como sabedoria.
Definitivamente hoje não é dia de tristeza, e sim
das muitas e boas lembranças. Quem não se recorda
de quantas vezes o cronista ressaltou a importância do
sorriso e da alegria de viver em toda a sua trajetória?
Em seu rastro brilhará para toda eternidade um
exemplo que é luz, esperança e muita fé. Não existe uma medida tão fiel para cotar o valor de um ser
humano que não sejam as sementes que plantou em
seu caminho. Que sem dúvida brotarão, sobretudo na
emoção de quem quer usufruir o que a vida tem de
belo, de bom e valioso.
Como sempre ele lembrava do que o Cristo ensinou: só devemos ajuntar nessa vida passageira o tesouro que é imune à ferrugem e à traça. Como não ser
grato, por ter tido como pai, mormente como amigo,
um homem tão feliz?...
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Evento

Fest Verão retorna com axé,
forró e samba em Cabedelo
Foto: Divulgação

Da Redação
No próximo sábado, o
primeiro dia do Fest Verão
Paraíba 2022 terá axé, forró e
samba com nomes da música nacional. A 16ª edição do
evento acontecerá também
nos dias 15 e 22, na Arena
Fest Verão, em Ponta de Campina, Cabedelo.
Wesley Safadão comanda o primeiro dia de evento,
apresentando sucessos antigos e recentes, como ‘Ele não
te merece’, ‘Na cama que eu
paguei’ e ‘Passatempo’. Bell
Marques também participará deste sábado de estreia,
trazendo músicas que marcaram sua carreira solo e os
hits do Chiclete com Banana,
como ‘Diga que valeu’ e ‘Menina, me dá seu amor’. O primeiro dia de Fest Verão ainda traz o sambista Belo, que
cantará músicas como ‘Perfume’ e ‘Farol das estrelas’.
A noite de shows tem ainda
Eric Land, representando o
forró contemporâneo com
canções como ‘Imagine a
cena’ e ‘Cidade inteira’.
Para garantir a segurança e saúde de todos que
farão parte do evento, será
preciso apresentar comprovante de vacinação completa para covid-19 logo na entrada do festival.

Abertura no próximo sábado terá como uma das atrações o sambista Belo, que cantará músicas como ‘Perfume’ e ‘Farol das estrelas’
Com esta e outras medidas, como a disposição de
totens com álcool gel 70%
por toda arena, o Fest Verão
Paraíba estará cumprindo
os protocolos de segurança
exigidos para a realização
dos shows.
Com uma área total para
público de cerca de 10 mil m²,
o evento dispõe de estacionamento para 2 mil carros e
dez entradas individuais para
a pista, 10 entradas para os
camarotes VIPs e seis entra-

Em cartaz

das para os camarotes Open
Bar, de forma a evitar filas
extensas e aglomerações na
chegada e na saída.
Além disso, os foliões
contam com apoio de três
postos médicos, 284 banheiros e 40 bares e lanchonetes.

Venda de ingressos
Os ingressos para o Fest
Verão podem ser comprados
na Domus Hall, Spazzio e nas
lojas Mioche de João Pessoa e
Campina Grande. Quem qui-

Ralph Fiennes está na gênese da primeira agência de inteligência independente britânica em ‘King’s Man - A Origem’

CONTINUAÇÃO

Home. EUA. Dir: Jon Watts. Ação, Fantasia, Super-Herói. 12 anos). Peter Parker (Tom Holland)
precisará lidar com as consequências da sua
identidade como aracnídeo ter sido revelada
pela reportagem do Clarim Diário. Incapaz de
separar sua vida normal das aventuras de ser
um super-herói, Parker pede ao Doutor Estranho
(Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam
sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço
não sai como planejado. CINÉPOLIS MANAÍRA
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.

Homem-Aranha - Sem Volta para Casa (Spiderman - No Way

Matrix Resurrections (The
Matrix Resurrections. EUA. Dir: Lana Wachowski.

Sing 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. Animação, Aventura, Comédia. Livre). Na glamourosa
cidade de Redshore, Buster Moon e a galera
enfrentam seus medos, fazem novos amigos
e superam seus limites em uma jornada para
convencer o recluso astro Clay Calloway a subir
aos palcos novamente. CINÉPOLIS MANAÍRA 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.

Através do QR Code acima,
acesse o site do Sympla

Foto: Divulgação

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.

ser também pode adquirir
virtualmente no site do Sympla (www.sympla.com.br).

Ação, Sci-Fi e Aventura. 14 anos). Em um mundo
de duas realidades – a vida cotidiana e o que está
por trás dela – Thomas Anderson (Keanu Reeves)
teráque escolher seguir o coelho branco mais uma
vez. A escolha, embora seja uma ilusão, ainda é
a única maneira de entrar ou sair da Matrix, que
é mais forte, mais segura e mais perigosa do
que nunca. CINÉPOLIS MANAÍRA 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. 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]
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Crônica
em destaque
José Nunes
Jornalista

Esse gosto de
eternidade
Quando o professor Francelino Soares de
Sousa comunicou que havia indicado meu nome
à professora Tania Castelliano para ocupar uma
vaga na Academia de Letras que estava sendo
implantada em Cabedelo, logo aprovado em consenso pelo grupo que estava à frente da sua organização, imensa foi minha surpresa. Maior ainda
quando conheci a lista dos 40 acadêmicos e acadêmicas e os patronos e patronesses das cadeiras
que passamos a ocupar, muitos dos quais meus
conhecidos e outros que agora engradeceram a
fortuna da amizade.
Entendo Academia como incubadora de sonhos, agente de fomento do livro, que enseja a consolidação da inefável ilusão das artes, unindo todas
as tendências dos saberes, lugar onde se descobre
e se valoriza talentos, usuários da magia da língua
para voos no imaginário das palavras.
Criar novos sonhos e descobrir aspirações
literárias, acho em sua essência ser esse o papel
das Academias de Letras. Academia como Olimpo
onde germinam ideias, onde o vento harmonioso
deve conduzir seus integrantes às ilhas das invenções e dos desejos possíveis que a arte proporciona. Lugar integrado por pessoas sempre a devotar
amor pelas letras, à unidade literária da aldeia.
Aldeia como ambiente propício aos devaneios, ajudando a acreditar que a arte pode salvar a vida, e
seus integrantes sejam autores e artistas da esperança, intérpretes de sonhos.
A Academia Cabedelense de Ciências, Artes
e Letras Litorânea enche-nos de esperança vendo raízes invisíveis surgindo para fortalecer os
ideais que nortearam sua instalação e certamente
vão se espalhar e dar bons frutos. Juntos possamos haurir mais sabedoria, e partilhar os frutos
com a sociedade em recompensa aos investimentos feitos pelo poder público para nossa aprendizagem. Tudo de acordo com o que circunscreve
seu estatuto.
Com esta Academia principiamos a edificar,
da cidade de Cabedelo para toda a Paraíba, o
presente para ser lembrado no futuro como um
passado que foi promissor, modelado no que plantamos com o substrato da arte de escrever. Que
saibamos abrir veredas para luminosos pensamentos, frutos da inteligência, na composição da
arte de sonhar.
É chegada a hora de mirar horizontes, mesmo que às vezes sejam improváveis de alcançar,
mas a arte é feita de devaneios. Para dar uma resposta à valorização da Academia, viver a imortalidade e desfrutar da aura acadêmica, é preciso
idealizar projetos culturais e acreditar na sua
realização.
Participar do seleto grupo de sócios fundadores desta Academia é integrar-se ao infinito contínuo das futuras gerações que teremos de edificar.
Oxalá, o projeto visando sua consolidação como
instituição que congrega valores dos mais variados saberes, tenha continuidade com o mesmo ardor apresentado na sua implantação.
Imortal é ser um ponto no infinito no reino
das palavras, sem utopias e sem se deixar moldar
pela mística da imortalidade. A obra é que imortaliza o homem, nunca uma associação de escritores e artistas. Essa pode ajudar na divulgação
e tornar conhecido o trabalho artístico de seus
integrantes.
Recorro à professora Ângela Bezerra de Castro que, ao assumir cadeira da Academia Paraibana de Letras, definiu como deveria ser o papel das
academias. Entendemos como ela, entre outras
coisas, que seja uma instituição não apenas para
auferir título da imortalidade antecipada aos seus
ocupantes, mas instrumento para aproximar o livro do leitor, sendo a ponte entre o autor e as escolas, de modo a transformar salas de aula num
ambiente de discussão da cultura e das artes. Levando os alunos a tomar gosto pela leitura.
Lembro de Saint-Exupéry: “De onde foram
tirar os homens esse gosto de eternidade, vivendo ao acaso, como vivem, sobre uma lava ainda
morna, já ameaçados pelas neves ou pelas areias
do futuro? Suas civilizações são enfeites bem frágeis: um vulcão as apaga, ou um mar novo, ou um
vento de areia”.

Colunista colaborador
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Museu da Cidade
prepara evento
nas redes sociais

Foto: Evandro Pereira

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Imagem: Reprodução

No próximo mês, Museu da Cidade celebrará centenário da
Semana de Arte Moderna e a sua influência na Paraíba

Em 2022, a Semana de
Arte Moderna, evento que é
considerado como o marco
inicial da primeira geração
do modernismo, completa
seu centenário em fevereiro. No intuito de celebrar o
transcurso dessa data, o artista visual Dyógenes Chaves,
coordenador do Museu da
Cidade de João Pessoa, informou que a instituição deverá
iniciar a comemoração a partir do próximo mês.
Por enquanto, Dyógenes
Por meio das redes so- Capa do programa oficial da Semana Chaves informou que, duciais do Museu será colocado de Arte Moderna de 1922, assinada rante este mês, vêm sendo
para debate o tema em torno pelo artista Di Cavalcanti
realizada manutenção do préde qual foi a influência da
dio, mas que o local continua
Semana de Arte Moderna na
aberto à visitação pública,
Paraíba, além de realizar concurso sobre o sempre de terça-feira a domingo, no período
evento com alunos de escolas públicas. “Outra das 9h às 17h, adotando todas as medidas de
ideia é comemorar, também neste ano, o cen- biossegurança contra a Covid-19.
tenário da Praça da Independência, que, por
Entre as atrações do equipamento cultucoincidência, se localiza vizinha, em frente ao ral da capital paraibana está uma exposição
prédio do Museu, na capital, e dentro do bi- de longa duração com a história de João Pescentenário da Independência do Brasil”, disse soa, numa sala onde estão móveis pertencenDyógenes Chaves.
tes à família do então presidente, incluindo
A Semana de Arte Moderna, que ocorreu o birô no qual trabalhava e a mesa onde foi
em São Paulo, entre os dias 11 e 18 de feve- morto, em Recife (PE).
reiro de 1922, inaugurou “o amor próprio
O Museu da Cidade recebeu investimenpelo Brasil, rompendo a cultura de que só o tos na ordem de R$ 1,3 milhão e foi inauguraque era bom era o que vinha da Europa e foi do pelo governador João Azevêdo no dia 4 de
fundamental para o que se chama brasilida- novembro do ano passado.
de”, apontou Chaves. “E isso
Foto: Reprodução
tem tudo a ver com a gente,
porque o prédio onde está
instalado o Museu da Cidade
começou a ser construído
pouco tempo depois, por volta de 1924, e foi residência do
então presidente da Paraíba,
João Pessoa, até vir a ser morto a tiros no Café Glória, em
Recife, no dia 26 de julho de
1930. Num primeiro momento, houve certa resistência de
artistas paraibanos ao que se
propunha a Semana de Arte
Moderna, mas, com o passar
do tempo, houve a aceitação”,
disse o coordenador.
Almoço de escritores integrantes da Semana de 22, no Hotel Terminus (SP)

Museu debaterá o tema em torno de qual foi a influência da Semana de Arte Moderna no Estado, além de realizar
concurso sobre o evento com alunos de escolas públicas e celebrar o centenário da Praça da Independência este ano

Erramos
Na reportagem da edição de ontem, na página 12, foi afirmado que participam da
criação do Jabre – Laboratório de Jovens Roteiristas da Paraíba, a professora da UFPB
Virgínia Gualberto e o fotógrafo Saullo Dannylck. Na verdade, eles foram colaboradores
do projeto criado pelo cineasta Torquato Joel. Pedimos desculpas aos leitores.

Programa ajuda a acelerar carreiras de jovens músicos
Daniel Silveira
Agência Estado

O que um músico em início de carreira precisa para
despontar? As respostas podem ser muitas. Então, a União
Brasileira de Compositores
(UBC) resolveu dar uma forcinha para alguns e criou o
Impulso, um programa de aceleração de carreiras que está
na segunda edição. O Impulso
2.0, que recebe inscrições até
amanhã (dia 7), será realizado
ao longo de 2022 em formato
digital. Inicialmente, os 675
artistas já inscritos (e aqueles
que ainda forem se inscrever)
respondem um quiz; depois,
quem se der melhor terá workshops com nomes de importantes áreas da vida artística:
gestão, marketing, direito, finanças… E, finalmente, os finalistas passarão por mentorias
com esses especialistas.
O cantor Romero Ferro,
vencedor da primeira edição,
em 2019, será um dos mentores. “Eu devo falar sobre
a questão do mercado no
interior, de como fazer para
estar lá e, ao mesmo tempo,

estar conectado”, conta. Ele
lembra que o primeiro passo
para ter a carreira “acelerada” é o artista saber qual seu
objetivo. “O mais importante
é o quanto você está certo do
trabalho que tem e onde quer
chegar”, explica.
Um dos nomes à frente
do Impulso é o presidente da
UBC, Marcelo Castelo Branco.
Ele é realista, sabe que muitos
artistas sonham com estrelato,
mas também é assertivo em
avisar que não há lugar para
todo mundo. “Não existe justiça no mercado, você tem que
acreditar muito no seu trabalho, estudar muito o mercado,
música, entender o que você
quer falar e com quem para ter
alguma chance”.
Ao contrário de gerações
anteriores, Marcelo destaca
que a facilidade de acesso a
meios digitais ajudou artistas
a encontrarem seu público.
“Existe um processo seletivo
natural, mas hoje tem muito
mais do que antes e o mundo
digital deu esse acesso”, pontua Marcelo.
A forma como artistas
podem lidar com as possi-

bilidades do mundo digital
também é um assunto para os
mentores, como o uso de redes sociais ou como lidar com
serviços de streaming, dois dos
principais responsáveis pelo
aumento do alcance dos artistas mais novos. Para se ter uma
ideia, dá para gravar um álbum
inteiro dentro de casa, usando
um computador, subir tudo
no Spotify e YouTube, fazer
divulgação usando Instagram
e ainda realizar shows e lives
nas redes sociais.
Ao mesmo tempo em que a
democratização dos meios facilitou a vida dos artistas, ela também criou desafios. Para Marcelo, não basta criar conteúdo e
subir nos serviços. “Para ser um
artista, é preciso carisma, originalidade, personalidade”. Esses
são alguns requisitos, mas nem
mesmo isso é o bastante. “A
atenção do consumidor é limitada, ele tem uma concorrência
grande”, diz. Por isso é preciso
conquistar seu público e isso
pode demorar um tempo. “Não
é só um trabalho, é quase um
sacerdócio, uma doação ingrata
e insólita durante muitos momentos”, continua.

O cantor Victor Mus, que
também participou do Impulso em 2019 e se prepara para
a nova edição, é uma mostra
disso. Com 30 anos, se dedica
à música desde os 13. Com
tantos anos de “estrada”, já
sabe que o caminho que precisa seguir para despontar e
viver plenamente de sua arte
não é tão fácil. “Para construir
uma carreira você precisa de
tempo, saber onde está, para
onde vai”, diz.
Outro ponto importante
é o investimento financeiro.
“Tem uma fábula que diz que
se for muito bom, você estoura, mas não é bem assim”,
comenta Victor. Ele conta que
começou a trabalhar aos 17
anos para ajudar nas despesas
de casa e hoje se divide entre
um trabalho formal e a carreira musical.
“Seria ideal o artista poder ter uma segurança para
trabalhar, viver de arte”. No
entanto, Marcelo lembra que,
mesmo com muito dinheiro,
não há garantia do sucesso.
“Você pode disponibilizar todo
dinheiro do mundo, mas se
não emocionar as pessoas,

todo investimento é artificial”,
afirma Marcelo.

Foco
Depois de vencer o Impulso em 2019, Romero usou o
conhecimento adquirido para
reorganizar sua carreira. Gravou singles com nomes como
Lucy Alves, Luiz Caldas e Teago
Oliveira. Antes da pandemia
limitar eventos, estava com
shows agendados pelo Brasil,
Europa e Estados Unidos. Em
2020, como a grande maioria
dos artistas, voltou sua carreira para o meio digital. “Nosso
foco era crescer digitalmente
mesmo antes da pandemia”,
lembra. E depois do coronavírus, “o que me sustentou
nesse último ano foi o digital”.
A forma como passou a estar
nas redes sociais foi um aprendizado do projeto.
Para Romero, o artista
precisa seguir uma cartilha se
quiser viver de sua arte, como
entender um pouco de cada
coisa, pensar no seu público
e estudar. “Estudo engloba
tudo, desde faculdade, curso
on-line, ler artigos. Buscar
conhecimento é a melhor for-

ma de se encontrar”, comenta
Romero Ferro.
Além de resistir e insistir.
“Sou sempre a favor de que
quem trabalha com arte tem
que persistir, é um processo de
maturação, quanto mais estofo
botar nessa base, vai criando
mais solidez”, finaliza Romero.
Foto: Gustavo Bresciani/Divulgação

Cantor Romero Ferro, vencedor da 1ª
edição, em 2019, já gravou ‘singles’
com nomes como Lucy Alves e será
um dos mentores do Impulso 2.0

Edição: Luiz Carlos

Editoração: Ednando Phillipy

Foto: Reprodução

Políticas

Teto de gastos
Nova lei do teto de gastos não vai beneficiar a Paraíba. Secretário-Chefe da
Controladoria Geral, Letácio Tenório Guedes Júnior, disse que a informação
no Portal da Câmara dos Deputados está equivocada. Página 14
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Incorporação de bolsa representa
ganho real de 61,47% para inativos
Aumento anunciado pelo governador João Azevêdo também estabeleceu salário-base de R$ 4.090 para soldados da ativa
O anúncio do governador João Azevêdo de incorporar 80% da bolsa desempenho ao salário das forças
de Segurança acrescidos de
10% de reajuste salarial representa um aumento de até
61,47% para os servidores
inativos em três anos. Além
disso, um soldado no exercício da profissão passa a receber, a partir deste mês, R$
4.090,87 de remuneração,
valor este que ainda se somará às horas extras, plantões e
outros benefícios concedidos
aos servidores.
A bolsa desempenho,
que hoje representa 29,68%
do salário total de um soldado e 38,04% do salário de
um coronel, será reduzida
a 5,61% para o soldado e
7,18% para o coronel, percentuais que serão reduzidos a cada reajuste salarial
que for concedido ao longo
dos próximos 36 meses,
garantindo a tranquilidade
dos integrantes das forças
de segurança no momento
da aposentadoria.
“Essa é demonstração

do respeito e da vontade do
governador João Azevêdo de
fazer justiça a homens e mulheres que fazem a Segurança Pública, corrigindo erros
de gestões passadas, dando
dignidade aos reformados e
assegurando aos que estão
em pleno exercício das atividades a certeza de que terão
um futuro mais tranquilo,
resultado do esforço de uma
vida dedicada à população
paraibana”, destacou o secretário de Estado da Fazenda,
Marialvo Laureano.
Na última terça-feira, o
governador João Azevêdo
se reuniu com representantes das categorias das Polícias Militar, Civil e Corpo de
Bombeiros, ocasião em que
anunciou a incorporação de
80% da bolsa desempenho
ao salário ao longo de 36 meses, sendo 20% implantados de imediato neste início
de ano. Ainda foi anunciado
10% de reajuste salarial com
efeito imediato para todos os
militares da Paraíba, beneficiando os servidores ativos
e inativos.

As operadoras de internet não entregavam o que
era contratado pelos usuários deste serviço em João
Pessoa. Essa é uma das conclusões que o relatório final
da CPI da Banda Larga trará
em suas páginas com texto
final já concluso. A sua apresentação oficial se dará logo
após o recesso das atividades
parlamentares na Câmara
Municipal de João Pessoa,
que acontecerá depois do
carnaval, em meados de março. Cópias dos documentos
também serão entregues ao
Ministério Público da Paraíba e ao Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor.
Ele, no entanto, ressaltou que pretende entregar
antes deste prazo. “Não é
uma matéria fácil para que
você consiga provar uma
prestação de serviço. Mas
também não é difícil. Vou explicar melhor. É algo extremamente técnico. Todavia,
nós consumidores, muitas
vezes nossa internet cai sistematicamente. A pergunta que foi feita na CPI, será
que nós estamos recebendo
a velocidade que pagamos.

Pela que deixou transparecer,
não. A resposta seria essa.
Nós pagamos pelo serviço
que é deficitário e não temos
qualquer contrapartida. Ora,
se eu compro 200 e só recebo
100 porque pagar 200? Isso
é simplório dentro do direito”, explicou o relator da CPI
da Banda Larga, o vereador
Odon Bezerra (Cidadania).
O relator adiantou que
ele está trilhando três vertentes como pilares basilares para construir o seu relatório, que são a prestação
de serviços, as análises dos
contratos a luz do Código
de Defesa do Consumidor e
também a questão estética
dos emaranhados de fios nos
postes de João Pessoa.
“Essa questão dos fios
está patente, latente, bate
nossos olhos todos os dias.
João Pessoa que é uma cidade
antiga, que tem um acervo
histórico bastante significativo no nosso Centro Histórico, se você passar por lá dá
pena. Dou um exemplo: na
confluência na Maximiano
Figueredo com Pedro II, tem
fio enrolado até no poste de
sinalização. Um absurdo. Re-

Iluska Cavalcante

acompanhado do deputado federal paraibano Julian
Lemos (PSL) e deve participar da comemoração de
aniversário do parlamentar
amanhã. A previsão é que o
ex-ministro cumpra agenda
até o próximo sábado (8) no
estado. “Depois das festas
de fim de ano, começo hoje a
rodar o Brasil. Nesta semana, estarei na Paraíba. Conto
com vocês nessa jornada
que está só começando”, es-

Foto: Francisco França/Secom-PB

Benefícios anunciados terça-feira pelo governador João Azevêdo para os policiais serão distribuídos tanto para os da ativa, como para os que estão inativos

Banda Larga: contratos não foram cumpridos
Foto: Divulgação

Odon entregará o relatório da CPI quando acabar o recesso parlamentar
presentantes da Secretaria
de Infraestrutura deram um
depoimento pra nós que até
os postes da Prefeitura estavam sendo usados pelas
empresas alvo da CPI, sem
nenhum tipo de autorização. Veja que absurdo chega.
A cidade fica feia com esse
emaranhado de fios. Vá em
Mangabeira é do mesmo jeito, vá em Manaíra que acontece o mesmo. É em todos
os bairros. Extremamente
unificado. Não tem qualquer
respeito com a nossa cidade. A Energisa foi ouvida e

ela disse que notificou as
empresas, mas de quem é a
responsabilidade caso elas
não cumpram a notificação?
A quem cabe a essa responsabilidade, a Energisa ou as
empresas de banda larga?
Quem resolverá?”, indagou
o relator.

creveu ontem em suas redes
sociais.
Além disso, Moro ressaltou em seu texto que seria
uma “salvação” da polarização do país. “Temos um país
para salvar de uma triste
polarização entre pelegos e
milicianos. Vamos construir
a nação moderna e inclusiva
que queremos”, concluiu.
De acordo com Julian
Lemos, Moro terá uma agenda curta para que consiga ter

acesso a todos os meios de
comunicação. Segundo ele, o
objetivo da visita do ex-juiz

Solução do problema
Odon disse que estará
nos próximos dias se debruçando no relatório para
que possa fazer uma análise
mais pormenorizada destas
problemáticas. “Nós da CPI

não queremos que tudo se
resolva do dia pra noite, até
porque ninguém tem uma
varinha de condão. Mas
o primeiro passo tem que
ser dado, que se escolha um
bairro ou o centro da cidade
para iniciar a solução deste
problema”, sugeriu o relator.
O relator lembrou que
em São Luiz (MA), as operadoras encontraram uma
solução para esse problema.
Lá todos os fios são identificados por cores e nomes das
respectivas empresas. “Esse
exemplo foi citado durante
uma das sessões da CPI da
Banda Larga e achei a ideia
interessante”, completou o
relator.

didos de informações feitos.
Energisa, Anatel e operadoras. Não resta mais nenhuma
empresa. Por isso, não precisamos mais estender o prazo,
prorrogar por mais 90 dias
a CPI da Banda Larga. Já ouvimos quem tínhamos para
ouvir e as informações que
necessitávamos”, explicou o
vereador Odon Bezerra.

Prorrogação
O vereador Odon Bezerra, relator da CPI Banda
Larga, ressaltou que a prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito, em
mais 90 dias, aconteceu porque até o dia 27 de dezembro do ano passado, apenas
a Anatel tinha entregado à
Relatoria, as informações
solicitadas pela CPI. “Agora,
todos já entregaram os pe-

Energisa
O relator da CPI lembrou
ainda que irá analisar todos
os contratos existentes entre a Energisa e prestadoras
de serviços de telefonia e
banda larga. Para averiguar
a questão da responsabilidade de questões como as dos
fios em postes públicos, por
exemplo.
“A Energisa precisa se
posicionar sobre o assunto.
Ela foi ouvida e disse que notificou as empresas de Banda Larga, mas de quem é a
responsabilidade caso elas
não cumpram a notificação?
A quem cabe a essa responsabilidade, a Energisa ou as
empresas de Banda Larga?
Quem resolverá?”, voltou a
indagar o relator.

é fazer com que a Paraíba
conheça suas propostas.
O parlamentar paraibano enfatizou que Moro seria
a solução para a polarização
política do país. “O Brasil
vive hoje de radicalismo,
polarização e combate à
corrupção. Quando falo de
PT e Bolsonaro lembro a
mesma coisa”, disse em entrevista ao Jornal A União.
Julian Lemos e Sérgio
Moro têm em comum o rom-

pimento com o presidente
da República Jair Bolsonaro (PL). Os dois apoiaram
Bolsonaro nas eleições de
2018 e no início da gestão.
Segundo Lemos, eles foram
usados pelo presidente.
“A gente se decepcionou
porque fomos usados. Ele
se tornou antagônico ao
discurso dele em 2018, é
uma pessoa totalmente diferente, enganou a todos”,
comentou.

Sérgio Moro inicia pré-campanha hoje visitando a PB
cavalcanteiluska@gmail.com

O presidenciável Sérgio Moro (Podemos) chega
hoje à Paraíba para cumprir
a primeira agenda da sua
pré-campanha. Ele desembarca ao meio-dia em João
Pessoa, onde participará
de uma entrevista coletiva
e, logo após, se dirigirá à
Campina Grande.
Sérgio Moro estará

Mororo chega ao
meio-dia a João Pessoa,
participará de uma
entrevista coletiva e
viajará a Campina
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Nova lei do teto de gastos
não vai beneficiar a Paraíba
Secretário-chefe da Controladoria Geral, Letácio Tenório disse que informação no portal da Câmara está equivocada
Foto: Reprodução

Iluska Cavalcante

Fundeb

cavalcanteiluska@gmail.com

Famup destaca estimativas
de receita de R$ 236 bilhões
Letácio Júnior disse que Estado não terá benefícios com nova lei dos gastos
cação em saúde e educação”,
completou o secretário.
Ele explicou ainda que o
teto é estabelecido de acordo
com a inflação do ano. “Por
exemplo, se a inflação foi 6%
a despesa não poderia aumentar de um ano para outro mais
dos 6% da inflação. Ocorre
que os índices mínimos de
aplicação em educação ( 25%)
e saúde (12%) são sobre a receita do Estado, o que gerou o
furo do teto em todos os Estados que tiveram arrecadação
em determinado ano superior
à inflação”, ressaltou.
Na Câmara, o projeto foi
relatado pelo deputado Christino Aureo (PP-RJ), que
recomendou a aprovação do
texto original. O texto exclui
recursos de emendas parlamentares de bancada do teto
de gastos imposto a Estados
em crise fiscal e beneficia Estados participantes do Plano
de Recuperação Fiscal ou de
parcelamento renegociado de
dívidas junto à União. Até en-

tão, já estavam fora desse limite as emendas parlamentares
individuais e as transferências
previstas na Constituição.
A partir de agora os Estados também poderão deduzir do teto de gastos as
transferências vinculadas a
despesas específicas, como
por exemplo: transferências
fundo a fundo; a Contribuição
de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide); o salário
-educação; e as relativas ao
Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec).
Acre, Alagoas, Ceará,
Espírito Santo, Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Pará, Paraná,
Pernambuco, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Rondônia,
Santa Catarina, São Paulo e
Sergipe foram os Estados que
renegociaram com a União e o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), segundo o Portal da
Câmara dos Deputados.

A receita do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e Valorização dos profissionais da Educação (Fundeb)
será de R$ 236 bilhões para
2022. Desse valor, R$ 205,3
bilhões totalizam as contribuições dos Estados, Distrito Federal e Município,
de acordo com a Portaria
Interministerial 11/202. As
estimativas foram destacadas ontem pela Federação
das Associações de Municípios da Paraíba (Famup).
A redistribuição dos recursos será realizada com
as mesmas ponderações
adotadas em 2021. O Governo Federal definiu um
repasse mínimo anual de R$
4.677,07 por aluno.
De acordo com a Famup, a alocação dos recursos da complementação
da União será realizada
em duas modalidades. Na
primeira, R$ 20,5 bilhões
referentes a 10% da complementação federal alocados
pelo Valor Aluno-Ano Fundeb (VAAF) e por Estado.
Neste ano, 10 redes estaduais e todos os seus Municípios serão beneficiados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 00059/2021
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 00008/2021
OBJETO: Contratação de empresa para reforma e ampliação de Diversas Escolas Municipais
no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça, que se encontra à disposição em sua sede, os
RECURSOS ADMINISTRATIVOS interpostos pelas empresas SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, C.N.P.J. (M.F) N° 14.031.903/0001-44, e GR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ
27.450.426/0001-01, participantes da licitação Tomada de Preço 00008/2021/TP. Devido recurso
interposto a pelas empresas Comissão de Licitação dará o prazo par a as contrarrazões conforme
lei 8.666/93, prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da publicação deste aviso. Ficando suspenso
o prazo para abertura dos envelopes das propostas, A íntegra do recurso encontra se no setor de
Licitações desta Prefeitura, situada a Rua Jose Rodrigues Coura, 0053, centro, São Sebastião de
Lagoa de Roça, onde os licitantes poderão obter vistas. Maiores informações poderão ser obtidas
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083)
3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br.
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 05 de Janeiro
de 2021
Foto:
CMJP
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE IMPUGNAÇÃO
Declaro para o devidos fins que a TOMADA DE PREÇO 002/2021 da Prefeitura municipal de
sapé está suspensa devido a impugnação impetrada pela empresa “Construtora Gurgel soares
LTDA, CNPJ: 05.052.764/0001-44, para análise e julgamento da procuradoria, onde será publicado o
resultado e a nova data de realização do certame em Diário Oficial do Estado da Paraíba (DOE-PB).
Sapé/PB, 05 de Janeiro de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO
PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av.
Dep. Alvaro Gaudêncio, 60 - Centro - Serra Branca - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: (AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 18 de
Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 08:01 horas do dia 18 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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(83) 3354–1225. E-mail: cplserrabranca@gmail.com. Edital: http://www.serrabranca.pb.gov.br/; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Serra Branca - PB, 06 de Janeiro de 2022
HYAGO CÉSAR LIMA FEITOSA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, para contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de lavagens
através de lava–jato, limpezas e lubrificações nos veículos e máquinas pesadas pertencentes a
frota da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas–PB, às 09:00 horas, dia 18 de Janeiro de
2022, na sala da CPL, sediada na Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/09; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário
das 07:00 às 13:00 horas, dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.
São José de Piranhas - PB, 05 de Janeiro de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição
de 2 (duas) Patrulhas Mecanizadas para o município de São José de Piranhas - PB. Abertura das
propostas: dia 18 de Janeiro de 2022 às 10h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do
endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com
São José de Piranhas - PB, 05 de Janeiro de 2022.
Helder de Lima Freitas
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022
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, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 21 DE JANEIRO DE 2022 AS 10H00MIN HORAS
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José
Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na
sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no
endereço supracitado, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou pelos sites: sousa.pb.gov.
br portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views
tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 05 de Janeiro de 2022.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL
ALEX FERNANDES LIMA
Membro CPL
FELLIPE RUAN LIMA MENDES
Membro CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais
vantajosa será a de menor preço global, para IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE N° 1030112-92/2016 discriminados e quantificados nos anexos do edital.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 26 DE JANEIRO DE 2022 AS 10H00MIN HORAS
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José
Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na
sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no
endereço supracitado, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou pelos sites: sousa.pb.gov.
br portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views

Alagoas, Amazonas, Bahia,
Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e
Rio Grande do Norte. O estado do Paraná, que recebeu
complementação-VAAF nos
últimos meses de 2021, não
receberá os recursos em
2022.
Na segunda modalidade, R$ 10,2 bilhões relativos a 5%, do mínimo de
10,5% a ser alcançado em
2026, distribuídos pelo
VAAT, que considera, além
dos recursos do Fundeb, todas as receitas disponíveis
vinculadas à manutenção e
desenvolvimento do ensino
(MDE). Esses recursos são
alocados por rede de ensino.
O Valor Anual Mínimo
por Ano do Fundeb (VAAF-

MIN), definido nacionalmente para o ano de 2022,
é de R$ 4.677,07 e o Valor
Anual Total Mínimo por
Aluno (VAAT-MIN), também nacionalmente definido, fica estabelecido em R$
5.643,92.
Segundo a Confederação Nacional de Municípios
(CNM), além da estimativa
da receita total dos Fundos,
com os valores da complementação da União nas
modalidades VAAF e VAAT,
também foram divulgadas
os valores do VAAT no âmbito das redes de ensino e as
aplicações mínimas pelas redes de ensino em educação
infantil, a serem realizadas
com recursos da complementação-VAAT ao Fundeb.

Foto: Reprodução

A Paraíba não será beneficiada pela Lei Complementar 189/22, sancionada
ontem. A lei aumenta o teto
de gastos para estados que
renegociaram dívidas com a
União e é fruto do Projeto de
Lei Complementar 123/21,
de autoria do deputado Lucas
Vergílio (Solidariedade-GO),
aprovado em setembro pela
Câmara e em dezembro pelo
Senado.
Apesar do Portal da Câmara dos Deputado ter publicado que a Paraíba está entre
os beneficiados da lei, o secretário-chefe da Controladoria
Geral do Estado, Letácio Tenório Guedes Júnior, disse que a
informação está equivocada.
Segundo ele, essa opção
da lei são para os estados que
pactuaram um novo teto de
gastos para o período 20222024. “O Estado fez um aditivo da dívida com o Governo Federal com base na LC
178/2021, assim como os 11
Estados que tinham renegociado as dívidas em 2016 e
não conseguiram cumprir o
teto de gastos”, explicou.
O teto gastos era uma
cláusula obrigatória para
os estados que alongaram o pagamento da dívida
com a União baseado na LC
156/2016. “A questão do teto
foi injusta quando não permitiu deduzir das despesas base
para o teto, as realizadas para
cumprir os índices de apli-

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 05 de Janeiro de 2022.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL
ALEX FERNANDES LIMA
Membro CPL
FELLIPE RUAN LIMA MENDES
Membro CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO
Pregão Presencial Nº 002/2022
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 19 de
janeiro 2022, às 13:00 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada
à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em: Aquisição do Fardamento
dos Agentes da Autoridade de Trânsito da STTRANS do município de Sousa. Os interessados
poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítio www.sousa.pb.gov.
br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação,
4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em todos
os dias úteis, no endereço supracitado, mediante pagamento de boleto emitido pelo Setor de
Tributos do Município. Os licitantes devem vir obrigatoriamente de máscara e respeitar a distância
mínima de 1,5 (um metro e meio).
Sousa, 05 de janeiro de 2022
Alyne Santos de Paula
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Eletrônico nº 0003/2022
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição
(confecção) de fardamento escolar para o ano letivo de 2022, a fim de atender as necessidades
dos alunos matriculados nas creches e escolas (Infantil, Fundamental I e II) da rede municipal
de ensino da cidade de Sousa/PB. Abertura das propostas dia 20 de Janeiro de 2022, às 11:00
horas (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados
poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br e
www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos
de Licitação, 4.Pregão).
Sousa, 05 de janeiro de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO
Pregão Presencial Nº 002/2022
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 19 de
janeiro 2022, às 13:00 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada
à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em: Aquisição do Fardamento
dos Agentes da Autoridade de Trânsito da STTRANS do município de Sousa. Os interessados
poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítio www.sousa.pb.gov.
br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação,
4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em todos
os dias úteis, no endereço supracitado, mediante pagamento de boleto emitido pelo Setor de
Tributos do Município. Os licitantes devem vir obrigatoriamente de máscara e respeitar a distância
mínima de 1,5 (um metro e meio).
Sousa, 05 de janeiro de 2022
Alyne Santos de Paula
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça
Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÕES PARCELADAS
DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Decreto Municipal nº 113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://
www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.
Tacima - PB, 05 de Janeiro de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00013/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00013/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFFISSIONAL PARA PRESTAR
ASSESSORIA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS
LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS; RATIFICO o correspondente procedimento
e ADJUDICO o seu objeto a: ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 - R$ 30.000,00.
Tacima - PB, 05 de Janeiro de 2022
LUIS RODRIGUES SOBRINHO
Prefeito

Brasil
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Delegado que investigou o PCC
vai apurar facada em Bolsonaro
Linha de investigação retomada pela PF busca verificar se alguém pagou ao advogado que defendeu Adélio Bispo
Agência Estado
A Polícia Federal (PF)
designou o delegado Martin
Bottaro Purper que já comandou investigações contra
a facção criminosa Primeiro
Comando da Capital (PCC),
para assumir o inquérito sobre a facada contra o presidente Jair Bolsonaro durante
a campanha que o alçou ao
Palácio do Planalto, em 2018.
Em junho do ano passado, Puper coordenou investigação
contra uma rede de transmissão de ordens por parte de
líderes de facções presos na
penitenciária de Catanduvas,
no Paraná .
Em 2019, o delegado
coordenou a Operação Cravada, que mirou no núcleo
financeiro do PCC. No ano
anterior, atuou em apuração
contra um outro núcleo da
facção criminosa que era responsável por ordenar ataques
a agentes penitenciários.
O caso Adélio era conduzido pelo delegado Rodrigo
Morais Fernandes, que atuou
nos dois inquéritos abertos
para investigar o atentado.
Em dezembro, foi anunciada sua transferência para os
Estados Unidos para atuação
junto ao escritório da Homeland Security Investigations
(HSI) em Nova York.
A investigação foi reaberta após decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª

Região (TRF-1), em Brasília.
No início de novembro, a
Corte derrubou as restrições
que vinham travando as apurações, liberando a análise
de material obtido a partir
da quebra de sigilo bancário
do advogado Zanone Manuel de Oliveira Júnior, que
na época do crime defendeu
Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada.
A linha de investigação
retomada pela PF busca verificar se alguém pagou pelo
trabalho de Zanone no caso
ou se o advogado assumiu a
defesa de Adélio para ganhar
visibilidade.
Além de analisar os dados da quebra de sigilo de Zanone, o delegado também vai
poder acessar o conteúdo da
operação que fez buscas no
escritório do advogado, ainda em 2018. Na ocasião, os
agentes apreenderam celular,
livros caixa, recibos e comprovantes de pagamento de
honorários.
Nas investigações anteriores, a Polícia Federal
concluiu que Adélio agiu
sozinho, sem cúmplices ou
mandantes. Ele também foi
considerado incapaz de responder pelo crime por sofrer distúrbios psicológicos e
cumpre medida de segurança na penitenciária federal
de Campo Grande, no Mato
Grosso do Sul, por tempo indeterminado.

Ex-governador de SP
é alvo de ação policial
Agência Estado

A Polícia Civil de São
Paulo cumpriu na manhã de ontem mandados
de busca e apreensão em
endereços ligados ao exgovernador de São Paulo
Márcio França (PSB) em
uma nova etapa da Operação Raio X - investigação
sobre supostos desvios em
contratos firmados entre
prefeituras e organizações
sociais na área da Saúde.
O inquérito apura supostos crimes de formação
de quadrilha, peculato e
lavagem de dinheiro. O Ministério Público paulista e a
Corregedoria Geral da Administração - braço da Casa
Civil do Governo do Estado
que investiga contratos da
administração pública - participam das apurações. Ao
todo, 34 endereços são vasculhados pelos investigadores nas regiões de Araçatuba, Bauru, Baixada Santista,
Campinas, São Paulo e Presidente Prudente.
A Polícia Civil de São
Paulo suspeita de uma suposta ligação entre França, pré-candidato ao governo paulista, e o médico
Cleudson Garcia Montali,
apontado como líder do
grupo investigado na Raio
X. Em agosto, Montali foi
condenado a 104 anos,
dois meses e 20 dias de
reclusão. No mês passado,
uma primeira sentença
sobre o caso emitida pelo
juízo de Birigui - cidade do
interior paulista - imputou
ao médico mais 96 anos
de prisão.

A “Raio X” foi inicialmente deflagrada em setembro de 2020, cumprindo 64 mandados de prisão
temporária e 237 mandados de busca e apreensão
expedidos pelos Juízos das
Varas de Birigui e Penápolis,
no interior de São Paulo.
Algumas das ordens
foram executadas até na Câmara Municipal de São Paulo - incluindo um mandado
contra servidor do gabinete
do vereador Eliseu Gabriel,
do mesmo partido de França - e na Secretaria de Saúde
do Estado.
Uma semana após a
primeira fase da operação, o Ministério Público
de São Paulo denunciou
70 pessoas pela prática
dos crimes de organização
criminosa, peculato, corrupção passiva, corrupção
ativa, lavagem de dinheiro
e fraude à licitação.
Quatro sentenças já foram proferidas sobre o caso,
determinando penas que
variam de 4 e 104 anos de
prisão por crimes como peculato, corrupção, lavagem
de dinheiro e organização
criminosa. Os investigadores suspeitam que tenha
havido um desvio de R$ 500
milhões em recursos da saúde pública.
No Twitter, França classificou a operação como
“política” e afirmou: “Não há
outro nome para uma trapalhada, por falsas alegações,
que determinadas ‘autoridades’, com ‘medo de perder as
eleições’, tenham produzido
os fatos ocorridos nesta manhã em minha casa”, afirmou.

Foto: Agência Estado

Médico confirma

Ao lado da equipe médica, Bolsonaro recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após ficar dois dias internado com problema de saúde

Camarão não mastigado causou
obstrução intestinal do presidente
Iander Porcella
Agência Estado

O
médico-cirurgião
Antônio Luiz Macedo, que
acompanha o presidente
Jair Bolsonaro (PL) desde
a facada sofrida em 2018,
disse que um “camarão não
mastigado” causou a obstrução intestinal no chefe
do Executivo. Bolsonaro
deixou ontem o Hospital
Vila Nova Star, em São Paulo, após ficar dois dias internado para tratar o problema de saúde.
“Eu não almoço, eu engulo. Tinha uma peixada,
uns camarõezinhos também. Aí eu mastiguei o peixe e engoli o camarão. Foi
isso que aconteceu”, disse
Bolsonaro durante uma coletiva de imprensa após receber alta no hospital. Macedo, então, confirmou o
motivo da obstrução intestinal e deu mais detalhes.

“O camarão não foi mastigado, é o que ele está explicando. A gente pede para
todos os clientes fazerem
o que a gente faz: mastigar 15 vezes cada garfada”,
afirmou. “Pode ser 22 vezes?”, brincou o presidente.
De acordo com o próprio Bolsonaro, ele começou a passar mal no domingo, 2, após o almoço em São
Francisco do Sul (SC), onde
estava de folga desde o dia
27 de dezembro. Devido ao
desconforto abdominal, o
presidente deixou o litoral
catarinense de helicóptero
em direção a Joinville na
madrugada de segunda.
De lá embarcou para São
Paulo com a comitiva presidencial. Na capital paulista, ficou internado no
Vila Nova Star, na Zona Sul
da cidade.
“Eu não consigo me
controlar. Ele [médico Macedo] recomendou não

comer pastel nem tomar
caldo de cana”, exemplificou Bolsonaro durante a
coletiva. “Vou tentar seguir
as recomendações dele”,
acrescentou.
Macedo afirmou que
o chefe do Executivo pode
voltar a ter obstruções intestinais no futuro. O profissional disse que não foi
necessário operar Bolsonaro porque o estômago
do presidente respondeu
bem ao uso da sonda nasogástrica. O instrumento,
segundo o médico, permitiu a saída de grande volume de líquido. Com isso, o
estômago do presidente foi
esvaziado e o movimento
intestinal se normalizou.
Segundo Macedo, um
procedimento cirúrgico,
que foi descartado, poderia
acarretar novas complicações no quadro de saúde
do presidente. “Vamos conseguir nos próximos 20, 30

anos manter [Bolsonaro]
desse jeito”, disse o médico. “Ele, como tem, graças
a Deus, uma saúde muito
boa, se recupera rapidamente”, comemorou
De volta a Brasília, Bolsonaro terá de seguir uma
dieta especial durante uma
semana e realizar caminhadas, sem esforço físico
“intenso”. “Ele está curado
e pronto para o trabalho”,
informou Macedo.
O chefe do Executivo
havia dado entrada no Vila
Nova Star pela última vez
em julho de 2021, quando
sentiu dores abdominais,
assim como desta vez, e ficou quatro dias no hospital.
Na ocasião, também não
precisou ser operado. O
presidente já realizou seis
cirurgias em decorrência
da facada sofrida em 2018
em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a campanha
eleitoral daquele ano.

Presidente diz que não estava de férias
O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, após
receber alta hospitalar, que
é “maldoso” dizer que ele
estava de férias. O chefe do
Executivo foi internado no
Hospital Vila Nova Star, em
São Paulo, na segunda-feira
(3) com um quadro de obstrução intestinal, após sentir
dores no abdômen em São
Francisco do Sul (SC), onde
passou o Réveillon.
“O presidente não tem
férias. É maldoso quem fala
que eu estou de férias. Eu dou
minhas fugidas de jet ski. Dou
lá um cavalo de pau em um
carro no Beto Carrero”, disse
Bolsonaro, durante entrevista
no hospital paulistano.
A passagem do presidente pelo litoral catarinense

foi marcada por passeios
de moto aquática e uma
visita ao parque temático
Beto Carrero World. O chefe
do Palácio do Planalto foi
criticado por não ter ido sobrevoar as regiões da Bahia
afetadas por fortes chuvas,
que causaram mais de 20
mortes e deixaram milhares
de pessoas desabrigadas. Ele
chegou a São Francisco do
Sul em 27 de dezembro, depois de ter passado o Natal
no Guarujá (SP).
Durante a entrevista, para
justificar sua ausência na
Bahia, Bolsonaro voltou a
frisar que enviou ministros,
como o da Cidadania, João
Roma, e o do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho,
aos locais das enchentes, as-

sim como o chefe da pasta da
Saúde, Marcelo Queiroga, e
a ministra da Mulher, Família
e Direitos Humanos, Damares
Alves.
O presidente também ressaltou que o governo liberou
R$ 200 milhões para obras
emergenciais em cidades
atingidas pelas chuvas. Esse
montante, contudo, não foi
direcionado apenas à Bahia.
“Fizemos coisas fantásticas
durante esses dias, que provavelmente outro governo
não estaria fazendo”, declarou Bolsonaro. Para justificar
que não estava de férias, o
chefe do Executivo também
mencionou ter sancionado a
prorrogação da desoneração
da folha de pagamento por
mais dois anos.
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França identifica uma nova
variante do coronavírus
Nova cepa, com mais de 40 mutações genéticas, está sendo associada a potencial aumento da transmissão do vírus
Agência Brasil
A França identificou nova
variante do coronavírus com
mais de 40 mutações genéticas, sendo que uma está associada a potencial aumento da
transmissão do vírus.
Segundo pesquisadores
do Instituto Hospitalar Universitário (IHU) de Marselha, que
fizeram a descoberta, a nova
estirpe do SARS-CoV-2 tem 46
mutações, incluindo uma que
está associada ao possível aumento de contágios.
A variante, da qual pouco
ainda se sabe, foi batizada pelos cientistas com as iniciais
do instituto, IHU, e deriva de
outra, a B.1.640, detectada no
fim de setembro de 2021 na
República do Congo e atualmente sob vigilância da Organização Mundial da Saúde.
Na França, os primeiros casos da nova variante,
que tem designação técnica
B.1.640.2, foram observados
na localidade de Forcalquier,
na região de Provença-AlpesCosta Azul.
Na mesma região, mas
em Marselha, uma dezena de
casos surgiram associados a

viagens aos Camarões, país
que faz fronteira com a República do Congo.
O IHU de Marselha, especialista em doenças infecciosas, é dirigido pelo médico
Didier Raoult, que recebeu advertência da Ordem dos Médicos francesa por ter violado o
código de ética. Ele promoveu
o uso do remédio antimalária
hidroxicloroquina como tratamento para a Covid-19 sem
provas de sua eficácia.
A Covid-19 é uma doença
respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detectado há dois anos em Wuhan,
cidade do centro da China,
e que se disseminou rapidamente pelo mundo.
A Ômicron, identificada
em novembro, é a mais contagiosa de todas as variantes
do coronavírus consideradas
preocupantes, apresentando
mais de 30 mutações genéticas na proteína da espícula, a
“chave” que permite ao vírus
entrar nas células humanas.
Vários países, incluindo
Portugal e França, têm atingindo recordes diários de infecções devido à circulação
dessa variante.

Novo recorde de casos
Agência Estado
Em meio à proliferação da variante Ômicron do novo coronavírus, o mundo registrou
mais um recorde de novos casos de Covid-19
em 24 horas, com 2,59 milhões de infectados.
O país com mais casos registrados foi novamente os Estados Unidos, mas os 869 mil novos
casos da última terça-feira, ficaram abaixo do
recorde de mais de 1 milhão de infectados de
segunda-feira. A Ômicron já é responsável por
95,4% das novas infecções no país.
Estados Unidos, com 869 mil casos, França, com 271 mil, Reino Unido, com 221 mil,
Itália, com 170 mil e Espanha, com 117 mil,
são os países com mais casos confirmados de
covid-19. Os dados são da última terça-feira e
foram divulgados pelo site “Our World in Data”,
projeto ligado à Universidade Oxford, ontem.
Mortes em queda
Apesar da explosão de casos em razão da
Ômicron, altamente contagiosa, o número de
mortes está em queda. Com o avanço da vacinação, a média de óbitos nos últimos sete dias
caiu abaixo de 6 mil pela primeira vez desde
outubro de 2020. O recorde de mortes em 24
horas no mundo segue sendo de 20 de janeiro
de 2021: 18.062.
França tem recorde
A França registrou novo recorde, com
271.686 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, informaram as autoridades sanitárias do país na última terça-feira. Essa foi a
maior contagem em apenas um dia. O recorde
anterior foi registrado na sexta-feira passada,
31 de dezembro: 232 mil novos infectados.
Antes da atual onda, a França nunca tinha tido
mais de 118 mil casos em um único dia.
Em meio à proliferação da variante Ômicron do novo coronavírus, Grécia e Suécia também anunciaram recordes de novos infectados:
50,1 mil e 11,5 mil, respectivamente.
Nova Délhi
As autoridades em Nova Délhi (Índia) ordenaram na última terça-feira que as pessoas
fiquem em casa nos próximos fins de semana
por causa do aumento de casos de Covid-19,
que quadruplicaram em sete dias. Um dos infectados foi o ministro-chefe da capital, Arvind
Kejriwal, que afirmou ter contraído o vírus apenas um dia após ter participado de um comício
eleitoral sem máscara.

No Vaticano

Foto: Vatican Media

EUA: Fed diz
que pode
ser preciso
elevar juros
Agência Estado

Papa Francisco destacou que a adoção “está entre as formas mais elevadas de amor e paternidade”

Papa pede às autoridades
que facilitem a adoção
Agência Brasil/RTP
O papa Francisco pediu ontem às autoridades que simplifiquem os
procedimentos de adoção
e apelou aos casais para
que tenham mais filhos,
em mensagem na primeira
audiência-geral de 2022 no
Vaticano.
“Desejo que as instituições estejam sempre
dispostas a ajudar, observando com seriedade, mas
também simplificando os
procedimentos necessários para que se realize o
sonho de tantos pequeninos que precisam de uma
família e de tantos cônju-

ges que querem dar amor”,
disse. Diante de dezenas
de pessoas reunidas na
Sala Paulo VI do Vaticano,
durante a audiência-geral
que contou com um número surpreendente de
circo, o papa refletiu sobre a figura de São José e a
paternidade.
Ele acrescentou que “ter
um filho é sempre um risco,
mas não o ter é ainda mais”,
lembrando que a civilização
é hoje “um pouco órfã”.
Francisco destacou
que a adoção “não é um
vínculo secundário” e que
essa escolha “está entre as
formas mais elevadas de
amor e paternidade”.

“Não se deve ter medo
de escolher o caminho da
adoção, de assumir o `risco` do acolhimento. Espero que as instituições
estejam sempre dispostas
a ajudar nesse sentido, monitorando seriamente, mas
também simplificando o
procedimento necessário.
Realizar o sonho de tantos
pequeninos que precisam
de uma família”, disse.
Ao final da audiência,
um grupo de integrantes
do circo Ronny Roller, que
se encontra em Roma,
apresentou, diante do pontífice, uma peça que incluiu
malabarismos, exercícios
de ginástica e música.

Neve interrompe o tráfego
em estrada de Washington
Agência Brasil
O percurso rotineiro
de trabalho do senador
norte-americano Tim Kaine de sua casa, na Virgínia, para Washington, na
última segunda-feira, se
transformou em uma provação de 27 horas. Uma
nevasca interrompeu o
tráfego em importante via
ao sul da capital do país,
deixando ele e milhares
de motoristas sem comida
e água no frio congelante.
A Interestadual 95 uma das vias mais movimentadas da Costa Leste
- ficou fechada por horas
em ambas as direções
perto de Fredricksburg,
cerca de 89 quilômetros
(km) ao sul de Washington, depois que a região

foi coberta por até 30 centímetros de neve, informou o Departamento de
Transporte da Virgínia.
O tráfego no trecho de
76 km da I-95 parou por
volta das 20h de segundafeira (no horário local) e
não voltou a se mover até a
tarde da última terça-feira.
Durante a noite e bem
depois do amanhecer,
centenas de caminhões e
outros veículos ocuparam
a estrada congestionada,
enquanto os motoristas
ficavam cada vez mais desesperados com a situação e irritados com o que
parecia ser uma resposta
lenta das autoridades.
Kaine, candidato democrata de 2016 a vice
-presidente, foi um dos
motoristas presos na
via. O senador chegou a

Washington 27 horas depois de deixar Richmond,
disse seu diretor de comunicações. Kaine afirmou à
CNN que não comeu ou
bebeu nada desde a saída
na segunda-feira.
Equipes de emergência estadual e local trabalharam durante a manhã e
a tarde para retirar as árvores derrubadas, ajudar
os veículos com problemas
e redirecionar os motoristas, disse anteontem o governador Ralph Northam.
Northam e o Departamento de Transporte da
Virgínia foram duramente
criticados por não chamar
a Guarda Nacional. Alguns
pediram ao presidente Joe
Biden para mobilizar recursos federais a fim de
resgatar motoristas presos e reabrir a rodovia.

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) avaliaram que uma
alta de juros mais cedo e
rápida do que o esperado
anteriormente pode ser
necessária, levando em
conta especialmente os
panoramas para a economia, incluindo perspectivas para inflação
e emprego nos Estados
Unidos, de acordo com
a ata da última reunião
da autoridade, divulgada
ontem. O documento diz
ainda que, para alguns
dirigentes, pode ser apropriado reduzir o balanço
patrimonial do Fed logo
após a alta de juros.
Os dirigentes concordaram em reduzir o
ritmo mensal da compra
de ativos líquidos à luz
da evolução da inflação
e da melhoria adicional
no mercado de trabalho,
com uma diminuição de
aquisições de US$ 20 bilhões para títulos do Tesouro e US$ 10 bilhões
para aqueles ligados à
hipotecas (MBS), destaca
a ata. Segundo o documento, os participantes
do encontro também
avaliaram que reduções
semelhantes no ritmo de
compras provavelmente
seriam apropriadas nos
meses subsequentes, de
forma que o tapering termine em meados de março. O documento lembra
que sob a perspectiva do
Comitê do Fed, o fim do
processo ocorreria assim
alguns meses antes do
que o previsto na reunião
anterior. Os dirigentes
também notaram que as
compras em curso de ativos do Fed e as detenções
de títulos “continuariam
a promover o funcionamento regular do mercado e as condições financeiras acomodatícias,
apoiando assim o fluxo de
crédito”, diz a ata.
Além disso, os membros da reunião observaram que a autoridade
estava preparada para
ajustar o ritmo das compras em caso de mudanças na perspectiva
econômica, e que era
importante manter a “flexibilidade para ajustar a
postura da política conforme apropriado”, segundo o documento.
Termo removido
Os dirigentes do Federal Reserve afirmaram
que, com inflação elevada por mais tempo que
o previsto nos Estados
Unidos, decidiram remover o termo ‘transitória’
de sua avaliação sobre o
fenômeno. Observaram
que os desequilíbrios de
oferta e demanda continuavam a contribuir para
a inflação elevada.
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Vendas na Paraíba crescem
9% nas festas de fim de ano
Fecomércio comemora aumento emprpr relação a 2020 e já projeta bons negócios na “temporada de promoCarol Cassoli
Especial para A União

As vendas de Natal e Ano-Novo surpreenderam as entidades
comerciais na Paraíba. De acordo
com o presidente da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Paraíba (Fecomércio-PB), Marconi Medeiros, o
movimento foi positivo não apenas
na capital, mas em todo o estado
e, com isso, houve crescimento de
9% em relação ao mesmo período
do ano anterior. “Este foi um crescimento robusto que surpreendeu
toda a Paraíba porque nós vimos o
poder de compra da sociedade paraibana”, afirma Medeiros.
Com relação às expectativas
para janeiro, a Fecomércio-PB enxerga com otimismo frente à movimentação positiva no fim do ano
passado. Após o encerramento do
ano, a Paraíba entra em um período conhecido como “temporada
de promoções”, quando os preços
dos produtos voltam a baixar após
a alta que, naturalmente, acontece
no mês de dezembro, impulsionada
pelas vendas de Natal e Ano-Novo.

Para o presidente da Federa- em Campina Grande, onde foi regisção, isso demonstra que uma ponte trado aumento de 5% em compatem se construído entre o comércio ração ao mesmo período de 2020.
e o consumidor e, neste contexto, o Segundo a CDL-CG, este aumento no
principal fator que contribuiu para comércio superou as expectativas
da entidade, que eram de 4%.
isto foi a confiança.
No aguardo de resultados seDe acordo com Medeiros, o índice de confiança do consumidor pa- melhantes aos obtidos no primeiro
raibano cresceu dutrimestre de 2021,
rante 2021 e fechou
a CDL-CG projeta
Este foi um
o último trimestre
que a movimentaem equilíbrio. Nescrescimento robusto ção dos meses de
te contexto, além da
janeiro, fevereiro
confiança do consuque surpreendeu toda e março deste ano
midor, a confiança
seja boa.
a Paraíba porque nós
do empresariado
Já para a Câmara de Dirigendo setor de comérvimos o poder de
cio, de serviços e do
tes Lojistas de João
turismo também se
compra da sociedade Pessoa (CDL-JP), a
elevou e, segundo
temporada natalina
o presidente da Fenão foi tão positiva
paraibana”
comércio-PB, isso é
assim. Segundo o
muito bom para o
vice-presidente da
desenvolvimento do Estado. “Houve instituição, Sérgio Miranda, as venum crescimento bastante elevado das não aconteceram em acordo
da confiança de todo empresariado. com a expectativa do empresariaIsso demonstra a musculatura da do pessoense, especialmente porque o paralelo foi traçado com base
economia do estado”.
A Câmara de Dirigentes Lojis- no ano de 2019, já que, em 2020,
tas também comemora as boas ven- muitas empresas estavam fechadas no fim do ano, especialmente, das em decorrência da pandemia

de Covid-19. “Considerando 2019,
a maioria do comércio teve dificuldade de acompanhar o faturamento registrado nesse ano”, constata
Miranda.
Ele observa, ainda, que é necessário resguardar a inflação,
segundo ele, “galopante” do país.
“Levamos em consideração o faturamento de 2019 e sua devida
correção pela inflação. Infelizmente, em 2021, com pandemia, houve
uma disparada no preço dos produtos”, afirma. Desta forma, apenas
os setores de vestuário e calçados
se destacaram no último mês, movidos pela alta procura da população por roupas novas para as festas
de fim de ano.
O vice-presidente da instituição destaca que a CDL-JP está atenta às novas variantes da Covid-19,
como a atual Ômicron, e também
às outras infecções virais como a
Influenza. “O comércio está assustado e ninguém tem boas perspectivas para esse semestre. Mas no
decorrer dos meses faremos novas
avaliações para poder ter certeza
sobre esta previsão”, garante o vice
-presidente Sérgio Miranda.
Foto: Evandro Pereira

Mais de 77 mil clientes do
Banco do Nordeste, na Paraíba, podem receber descontos
de até 95% para liquidação à
vista de dívidas, envolvendo
a dispensa de mora e multa e
quaisquer outros encargos de
inadimplemento. A campanha
de renegociação segue até dia
29 de janeiro beneficiando
produtores rurais, industriais,
comerciais e de serviços, de
quaisquer portes. Ao todo, o
Banco do Nordeste está beneficiando 975 mil clientes em
toda sua área de atuação.
A redução da dívida em
até 95% será possível para
operações contratadas com
recursos internos do BNB. O
benefício contempla produtores que estejam com dívidas
vencidas há mais de dois anos.
Na Paraíba, a campanha pode
beneficiar 38.307 clientes que
possuem operações de crédito
contratadas com recursos próprios do banco.

Operações do FNE
A campanha de renegociação também beneficia clientes
que contrataram operações
com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Nesse
caso, a redução da dívida de
produtores rurais, industriais,
comerciais e de serviços, de
quaisquer portes, pode chegar
a 90% em caso de quitação,
além de dispensar mora e multa. Na Paraíba, 39.137 clientes
enquadrados nessas condições
podem receber o desconto.
No caso de renegociação
de prazo, os descontos variam
entre 25% e 50%, a depender
da condição da dívida. O tempo para quitação das novas
parcelas é de até 10 anos.

No fim do ano, a movimentação
nas lojas aumentou e as vendas
registraram crescimento em
relação ao ano anterior

Economia criativa
Estamos em 2022... É o momento
estratégico para visualizar cenários e projetar
o futuro, que desejamos. É importante ter a
clareza das transformações que estão por vir,
para mudar a realidade. É imprescindível
nos prepararmos, para pensar que tempo
é esse, que já é rico de oportunidades e
ideias inovadoras. As transformações que
vivenciamos no presente são de um novo
futuro acelerado, que deveria acontecer, ainda,
por décadas.
As economias criativa e colaborativa
podem ser uma das melhores soluções
para utilizar os recursos infinitos e alcançar
resultados econômicos, sociais, culturais e
ambientais. Estamos falando da cultura, do
conhecimento, da criatividade, da experiência e
da tecnologia.
Fazer parte de um modelo econômico
criativo e colaborativo exige um equilíbrio entre
o que está sendo feito de estruturas tangíveis e
a gestão dos processos e do empreendedorismo
criativo. O tempo continuará sendo um recurso
valioso que não deveria ser desperdiçado
com burocracia, com imediatismo ou velhas
maneiras de se fazer as coisas.

Descontos do
BNB podem
beneficiar 77
mil no estado

Regina Amorim

reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Projetar o futuro no presente, exige
que se tenha a consciência do patrimônio
sociopolítico, cultural e ambiental, onde
se incluem as redes, as lideranças, as
instituições, os tecidos sociais, os saberes e
fazeres artísticos, a criatividade, os valores
humanos, a biodiversidade, o bem-estar dos
indivíduos. Poucas vezes utilizamos esse
patrimônio intangível para contribuir com o
nosso desenvolvimento e bem-estar pessoal
ou o coletivo de uma organização, empresa ou
comunidade.
No planejamento para 2022 é preciso
priorizar as rotinas da criatividade e da
inovação em tempo real. Precisamos fazer
escolhas para mudar ou criar o futuro positivo.
Aprender a empreender em um ambiente de
mudanças constantes e dinâmicas. Enxergar
as situações como desafios e não apenas como
problemas. Quem foca no desafio consegue
transformar o lado ruim de uma situação em
uma oportunidade de crescimento.
A Paraíba precisa olhar para os jovens
criativos da música, do design, da moda,
da literatura, da gastronomia, todos hiper
conectados a uma economia coletiva e

espontânea, que começa a ser percebida, como
expressão lúdica, provocativa e cultural, que se
realimenta de cultura e se reinventa.
Vamos construir políticas públicas
culturais e sociais com eles e não para eles,
os jovens criativos. Quem entende de arte e
cultura nem sempre é o gestor público, mas
sim, os que serão beneficiados pela política
pública. Quantos talentos culturais estão
desperdiçados por conta da segregação social...
Quando se estimula arte não há segregação,
mas a redução da pobreza e a geração de
oportunidades.
Um lugar ou território ganha destaque
quando há uma intersecção maior entre as
artes. É possível um músico fazer telenovela
ou cinema, o cineasta identificar-se com a
gastronomia ou o designer ser um escritor. Esse
livre pensar e o livre criar proporciona o prazer
pelo que faz, levando aos melhores resultados,
independente de receitas de sucesso.
O exercício da imaginação nos permite
ultrapassar experiências já vividas e dá
caminhos para ir além, criando experiências
antes desconhecidas, que atendem às
necessidades do ser humano. No âmbito dessas

experiências nasce a economia colaborativa
e com ela, aspectos relevantes como o
econômico, o tecnológico e a sustentabilidade.
A profundidade das transformações
tecnológicas, sistemas e processos, já
acontecem em muitas organizações da
economia tradicional e abrem espaço para a
criação de alianças estratégicas com diferentes
setores da economia.
Estamos iniciando uma nova jornada,
que trata da modelagem do emocional e do
conhecimento, com profundas modificações
constatadas pela aceleração das mudanças
tecnológicas, pelo avanço da inovação e
pela incerteza do que seriam as principais
características de um novo tempo.
A nova economia requer um aprendizado
que estimule o pensar diferenciado, que as
pessoas desenvolvam habilidades inéditas,
que empreendedores transformem negócios
comuns em negócios inovadores, com boa
aceitação do mercado. Lembrando que o
conhecimento se encontra principalmente,
nos processos de negócios, nas experiências
individuais e de grupos, não mais apenas, nas
bases de dados.
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FGTS: 1,3 milhão podem fazer
saque-aniversário em janeiro
Modalidade permite retirada de parte do saldo, mas impede que trabalhador receba benefício em caso de demissão
Os trabalhadores que
optarem pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS)
aos poucos começam a ter
acesso à cota de 2022. As
retiradas ocorrem conforme
o mês de aniversário do trabalhador. Cerca de 1,3 milhão
de cotistas nascidos em janeiro podem fazer o saque desde a última segunda-feira.
Criada em 2019 e em vigor desde 2020, essa modalidade permite a retirada de
parte do saldo de qualquer
conta ativa ou inativa do fundo
a cada ano, no mês de aniversário, em troca de não receber
parte do que tem direito em
caso de demissão sem justa
causa. Até agora, cerca de 17,8
milhões de pessoas aderiram
ao saque-aniversário.
O período de saques começa no primeiro dia útil do
mês de aniversário do trabalhador. Os valores ficam disponíveis até o último dia útil
do segundo mês subsequente. Caso o dinheiro não seja
retirado no prazo, volta para
as contas do FGTS em nome
do trabalhador.
A adesão a esse tipo de
modalidade é voluntária e

pode ser feita por meio do aplicativo oficial do FGTS, disponível para smartphones e tablets
dos sistemas Android e iOS. O
processo também pode ser feito no site da Caixa Econômica
Federal ou nas agências do
banco. Se quiser receber o dinheiro no mesmo ano, o trabalhador deverá optar pelo saque
-aniversário até o último dia do
mês de nascimento. Caso contrário, só receberá a partir do
ano seguinte.
Ao retirar uma parcela do
FGTS a cada ano, o trabalhador deixará de receber o valor
depositado pela empresa caso
seja demitido sem justa causa.

Cuidados
A qualquer momento, o
trabalhador pode desistir do
saque-aniversário e voltar
para a modalidade tradicional,
que só permite a retirada em
casos especiais.
A decisão, porém, exige
cuidado. Ao voltar para o saque tradicional, o trabalhador
ficará dois anos sem poder sacar o saldo da conta no FGTS,
mesmo em caso de demissão.
Se for dispensado, receberá
apenas a multa de 40%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00013/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR ASSESSORIA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. FUNDAMENTO
LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO:
Gabinete do Prefeito. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 05/01/2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça
Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. Recursos: previstos
no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 113/07; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30
as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; podendo
ser solicitado também pelo e-mail indicado.
Tacima - PB, 05 de Janeiro de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça
Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/sistema/, licitação
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO
TIPO PICK–UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL), 0KM. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia
21 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: Decreto
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/;
www.tce.pb.gov.br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.
Tacima - PB, 05 de Janeiro de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça
Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/sistema/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/
MATERIAL PERMANENTE. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 24 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: Decreto Federal nº
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
Informações: das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083)
3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/;
www.tce.pb.gov.br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.
Tacima - PB, 05 de Janeiro de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA
Pregoeira Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 204/2021
PROCESSO Nº 19.000.006413.2020
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E
HOSPITALAR LÍQUIDOS E SOLUÇÕES, destinado ao COMPLEXO DE SAÚDE DE CRUZ DAS
ARMAS (CSCA), conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 19/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a
licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 21-02518-6
João Pessoa, 05 de janeiro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2021
PROCESSO Nº 37.000.000336.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
- SEPLAG, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 19/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº
10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a licitação em epígrafe.

Como sacar
Por causa da pandemia
de Covid-19, a Caixa orienta
o resgate por meio do aplicativo FGTS. Nesse caso, o trabalhador pode programar a
transferência do dinheiro para
qualquer conta em seu nome,
independentemente do banco.
A operação não tem custo.
As retiradas podem ser
feitas nas casas lotéricas e
em terminais de autoatendimento para quem tem senha
do Cartão Cidadão. Quem tem
Cartão Cidadão e senha pode
sacar nos correspondentes
Caixa Aqui, caso esses estabelecimentos estejam autorizados a abrir. Basta apresentar
documento de identificação.

Previsibilidade dos preços

Novas regras vão expandir
o mercado livre de energia
Agência Estado
Escolher um fornecedor para comprar energia diretamente deve ficar mais comum em dois
anos, quando o governo
vai iniciar o cronograma
de abertura do chamado
“mercado livre”. Nesse modelo, o preço, a quantidade,
o prazo de fornecimento e
até a fonte da energia são
negociados e definidos em
contrato. O cliente pode
comprar das geradoras ou
de comercializadoras, que
atuam como uma espécie
de revendedor.
Ainda neste mês, a Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE)
e a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel)
terão de entregar uma pro-

Valores
O valor a que o trabalhador que aderiu ao saque
-aniversário tem direito a
retirar a cada ano depende
do saldo em cada conta do
FGTS. Para contas com saldo de até R$ 500, poderá
ser retirado 50% do total. A
partir daí, o percentual cai,
mas será pago um valor fixo
adicional, que aumenta conforme o saldo total.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 22-00002-3
João Pessoa, 05 de janeiro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 028/2021
REGISTRO Nº 22-00014-8
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO, CONCLUSÃO DO LABORATÓRIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO, EM REMÍGIO - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 08 de fevereiro de 2022, às 10h.
João Pessoa, 05 de janeiro de 2022.
Bruna Lima de Oliveira
Presidente Substituta da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 027/2021
REGISTRO Nº 22-00015-6
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA CIDADÃ
INTEGRAL PROFESSORA MARIA GERTRUDES DE CARVALHO NEVES EM CAIÇARA/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 08 de fevereiro de 2022, às 09h.
João Pessoa, 05 de janeiro de 2022.
Bruna Lima de Oliveira
Presidente Substituta da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO PERMANETE DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
EDITAL DE CITAÇÃO 001/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, designado pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária,
no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 149 e 151 da Lei
Complementar nº 58, de 30 de dezembro de 2003, CITA, pelo presente EDITAL, os
Policias Penais, abaixo elencados, com lotação nesta Pasta, para no prazo de
05 (cinco) dias úteis, a partir da última publicação, comparecerem, na Av.: João
da Mata – s/nº, bloco II, 5º andar, Centro Administrativo Estadual, localizado
no bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, onde se encontra instalada a Comissão, a fim de apresentar razões e/ou justificativas por escrito
nos autos dos Processos Administrativos, objetivando regularizar a sua
situação funcional, sob pena de REVELIA.
NOME DOS SERVIDORES

MATRICULA

CARGO

PROCESSO

IUNGUE ESTEVAM DE ARAÚJO
171.977-7
BRANDÃO

POLICIAL PENAL SAP-PRC-2021/03203

GUTEMBERG PEREIRA BORGES 163.552-2

POLICIAL PENAL SAP-PRC-2021/02955

SIDNEY MANGUEIRA DA SILVA

POLICIAL PENAL SAP-PRC-2021/02954

163.397-0

Bruno Alexandre da Silva Gurgel
Presidente da CPPAD
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA –
CDRM/PB “Em Liquidação”
CNPJ Nº 09.307.729/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas a comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se às 10:00 horas do dia 03 de fevereiro de 2022, na sede da sociedade, situada
à Avenida Assis Chateaubriand nº 2630, Bairro do Tambor, na cidade de Campina Grande, Estado
da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) nomear o liquidante; b) nomear
os membros do Conselho Fiscal da liquidação; c) prorrogar por 01 (um) ano para a conclusão da
liquidação e d) outros assuntos de interesse da sociedade. AVISO: A presente convocação está de
conformidade com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Empresa.
Campina Grande, 04 de janeiro 2022
JOSÉ SAMARONY DE SOUSA ALVES
Liquidante da CDRM/PB
AVISO DE RESULTADO LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
Hospital Napoleão Laureano mantido pela Fundação Laureano, torna público aos interessados
o RESULTADO da licitação TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021, 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 B3M CONSTRUTORA EIRELI, foi vencedora do certame com o
MENOR PREÇO de R$ 722.283,86 (Setecentos e vinte e dois mil duzentos e oitenta e três reais e
oitenta e três 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, 05 de Janeiro de 2022.
Ricardo Vieira Coelho
Presidente da Comissão de Licitação

posta de cronograma para
ampliar esse mercado.
Hoje, apenas grandes
empresas consumidoras de
eletricidade, como as indústrias, têm o direito de escolher de quem comprar energia. De acordo com dados da
CCEE de novembro, quase
10 mil clientes operam no
mercado livre, número que
cresce desde 2015.
Já os consumidores
residenciais não têm essa
opção hoje. Eles são atendidos pelas distribuidoras,
que têm tarifas estabelecidas pela agência reguladora,
e arcam com os reajustes
anuais nas contas de luz.
Uma das vantagens
para quem adere ao mercado livre é a previsibilidade
dos preços. O cliente sabe o
quanto pagará pela energia

durante toda a vigência do
acordo. Já quando o consumidor compra das distribuidoras, as tarifas são corrigidas anualmente pela Aneel.
O reajuste leva em conta a
inflação e os custos e investimentos da distribuidora.

Mudanças
Os órgãos reguladores deverão sugerir faixas
menores de consumo para
acesso ao mercado livre. As
informações serão a base
para o governo abrir uma
consulta pública sobre o
tema. A liberação também
é discutida no Congresso.
Duas propostas similares
trazem diferentes prazos
para a entrada de todos os
consumidores. Os projetos,
no entanto, pouco avançaram em 2021.

RESUMO DE EDITAL Nº 001/2022 CC
PROCESSO Nº 001/2022
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/AR/PB, Entidade de direito
privado, sem fins lucrativos, através da sua Comissão de Licitação e Compras - CLC, instituída
através da Portaria “E” SENAC/AR/PB Nº 006/2022, torna público através de divulgação em
jornais e nos quadros de aviso ao público, nas Unidades Operacionais de João Pessoa e
Campina Grande, no Estado da Paraíba, o Edital de Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA,
do tipo Menor Preço Global, regido pela Resolução CR/SENAC/PB nº 014/2012, que passa a
vigorar com a redação abaixo especificada:
OBJETO: Constitui-se objeto dessa Licitação aquisição de CADEIRAS DIVERSAS CERTIFICADAS PELO IMETRO, DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA - NR-17 E AS NORMAS
DA ABNT, INCLUINDO-SE A ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DURANTE O PRAZO DE GARANTIA, PARA ATENDER O CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE JOÃO PESSOA-CEP/JP E CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE CAJAZEIRAS
– CEP/CZ., conforme especificações e delimitações constantes no Anexo I - Termo de Referência.
SUPORTE LEGAL: Com base na RESOLUÇÃO CR/SENAC/PB Nº 014/2012, e de acordo com as
Normas aplicáveis, atualmente em vigor, assegurando-se o SENAC/AR/PB, o direito de cancelar
parcial ou totalmente a Licitação, em qualquer fase.
DO LOCAL, HORÁRIO E DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS COMERCIAIS: A documentação relativa à Habilitação e das Propostas Comerciais da
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022, deverão ser entregues na sala de Reunião da Fecomércio/PB,
situada à Rua Desembargador Souto Maior, 291 – Térreo - Centro, em João Pessoa - PB, às 14h
do dia 24 de janeiro de 2022.
AQUISIÇÃO DO EDITAL e seus anexos serão fornecidos pela Comissão de Licitação e Compras CLC, no endereço descrito no rodapé, no horário: 9:30h às 11:30h e das 12:30h às 17:30h.
Informações complementares poderão ser obtidas no telefone: (83) 3208-3173 e e-mail:
licitacoes@pb.senac.br.
João Pessoa, PB 06 de janeiro de 2022.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
SENAC/AR/PB
DPAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, com sede na Rua Sérgio Meira, nº 330, bairro de
Mandacaru – CEP: 58.027-140, na cidade de João Pessoa – PB, inscrita no CNPJ sob o n.º
38.256.944/0001-05, torna público que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente Municipal,
a Licença Ambiental de Operação, para as atividades de Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, de livros, especializado de eletrodomésticos e equipamentos
de áudio e vídeo, de artigos médicos e ortopédicos, especializado de equipamentos de telefonia e
comunicação, de artigos de cama, mesa e banho, de calçados, de artigos de papelaria, de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas, de medicamentos veterinários, de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene pessoal, de brinquedos e artigos recreativos, especializado
de equipamentos e suprimentos de informática, de artigos do vestuário e acessórios, de produtos
alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente,
e Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Serviços de entrega
rápida, e Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente.
DSA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA -ME, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A
SEMAM – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MUNUCIPAL, A LICENÇA DE INSTALAÇÃO, PARA
UMA CONSTRUÇÃO MULTIFAMILIAR SITUADA Á AVENIDA GOIÁS, S/Nº, JARDIM OCEANIA,
JOÃO PESSOA - PARAÍBA.
JRA CONSTRUTORA LTDA, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU DA SEMAM –
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL, A LICENÇA DE INSTALAÇAO,
PARA UMA CONSTRUÇÃO MULTIFAMILIAR SITUADA Á RUA OLDENA
CARNEIRO PEREIRA DE MELO, S/Nº, BAIRRO JARDIM OCEANIA, JOÃO
PESSOA - PARAÍBA.
JRA CONSTRUTORA LTDA, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU DA SEMAM – SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE MUNICIPAL, A LICENÇA DE INSTALAÇÃO, PARA UMA CONSTRUÇÃO
MULTIFAMILIAR SITUADA Á RUA ALBERTO DE BRITO, S/Nº, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA PARAÍBA
PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 35.500.289/0001-92, situado
à Av. General Bento da Gama, 126 – Torre, torna público que requereu da SEMAM – Secretaria
Municipal de Meio Ambiente a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 014/2021, com
vencimento em 12/01/2022, para comércio de pneus e câmaras de ar, manutenção e reparação
mecânica de veículos automotores, situado à Av. General Bento da Gama, 126 – Torre.
A Sra. ANA LAISSA OLIVEIRA AGUIAR NAZION, CPF 061.618.934-60,
torna público que requereu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de
Cabedelo a LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI, para construção de imóvel residencial unifamiliar,
localizado na Quadra 23, Lote 339, do Condomínio Residencial Alamoana, Amazonia Park - Cabedelo/PB. CEP 58310-000.
(Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986)
JTD CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 04.901.032/0001-19, TORNA PÚBLICO
QUE REQUEREU A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA
DE CABEDELO, Á LICENÇA DE OPERAÇÃO, DE UM EDIFICIL RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR,SITUADA NO LOTE 14, QUADRA 18, LOTEMANTO BELA VISTA 2, CABEDELO PB.
JTD CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 04.901.032/0001-19, TORNA PÚBLICO
QUE REQUEREU A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE
CABEDELO, Á LICENÇA DE INSTALAÇÃO, DE UMA CONSTRUÇÃO MULTIFAMILIAR,SITUADA
NO LOTE 23, QUADRA 04, LOTEMANTO BELA VISTA 2, CABEDELO PB.
A Real Vide Construtora e Incorporadora LTDA, CNPJ n° 21.542.053/0001-04, torna público que
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LP, LI e
LO para Construção do Residencial Multifamiliar situado na Rua Jose Lins do Rego, Loteamento
Recanto do Poço, Lote n° 18, Quadra J, Bairro: Recanto do Poço, Cabedelo-PB, CEP: 58105-057.
A Real Vide Construtora e Incorporadora LTDA, CNPJ n° 21.542.053/0001-04, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LP, LI e LO para
Construção do Residencial Multifamiliar situado na Rua Carmelita Morais de Medeiros, Loteamento
Recanto do Poço, Lote n° 13, Quadra J, Bairro: Recanto do Poço, Cabedelo-PB, CEP: 58105-054.
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Prefeituras do Recife e Olinda
cancelam o carnaval em 2022
Administrações municipais justificaram a decisão pela situação da pandemia de Covid e pelo aumento dos casos de gripe no país
Foto: Diego Galba/Prefeitura de Olinda

Agência Brasil
As prefeituras do Recife
e Olinda, em Pernambuco,
anunciaram ontem o cancelamento do tradicional carnaval municipal em 2022. A
administração municipal de
Olinda justificou a decisão
pela situação da pandemia
de Covid-19 e pelo aumento
dos casos no país e na cidade.
“Nós tomamos essa decisão, em coletividade, que
estamos cancelando o maior
carnaval do mundo. A gente
não seria irresponsável de
expor a vida de ninguém.
Isso é o mais importante”,
afirmou o prefeito, Professor Lupércio.
O carnaval de Olinda é
um dos maiores do país, juntamente com o de Salvador
(BA) e do Rio de Janeiro.
A prefeitura também
anunciou programas de
apoio a trabalhadores e empreendedores que fazem
parte da cadeia produtiva do
carnaval.
Já a prefeitura do Reci-

Pandemia

Raquew Azevêdo
Colunista colaboradora

Meu mangaio
hi-tech
O carnaval de Olinda (foto) é um dos maiores do país, juntamente com o de Salvador (BA) e do Rio de Janeiro
fe, capital de Pernambuco,
informou em comunicado,
que, apesar de uma situação
mais confortável em relação
à pandemia de Covid-19,
com grande parte da população vacinada e quadro estável de infecções, a cidade
vive um surto de casos de

gripe. “A decisão acontece
de forma responsável, pois,
a despeito da cidade já apresentar mais de 83% de toda
a população acima de 12
anos com esquema vacinal
completo em relação à Covid-19 e não apresentar um
quadro de aumento de casos

de infecção em decorrência
do novo coronavírus, o Recife enfrenta um crescimento
expressivo de casos de gripe e entende, como sempre,
que a prioridade deste - e de
qualquer momento - sempre
será a preservação da saúde
e da vida”.

Aumentam casos de Covid-19 nos
navios de cruzeiros na costa brasileira
Akemi Nitahara
Agência Brasil

Mesmo com a suspensão temporária da operação
de navios de cruzeiros nos
portos brasileiros, anunciado pelas operadoras na última segunda-feira, após a
recomendação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Ansiva) para suspender a temporada, os cinco
navios que estão em águas
territoriais reportaram 222
casos positivos para Covid-19 a bordo das embarcações.
Os dados são da última atualização do monitoramento feito pela Anvisa, divulgado na noite de
anteontem. A retomada
das operações dos navios
de cruzeiro foi autorizada
pela Portaria Interministerial 658, de 5 de outubro
de 2021, da Casa Civil, e
dos Ministérios da Justiça
e Segurança Pública, Saúde
e Infraestrutura. A norma
dispõe sobre restrições e
medidas temporárias para
a entrada no país, em decor-

rência da pandemia.

MSC Preziosa
Pelos protocolos vigentes, o navio tem capacidade
para 3.016 passageiros e
está no nível 3 do cenário
epidemiológico. O MSC Preziosa atracou na manhã de
ontem no porto do Rio de
Janeiro, com o registro de
25 casos de Covid-19 entre
os tripulantes e oito entre
os passageiros.
A operadora MSC Cruzeiros não respondeu à reportagem para informar se
todos os passageiros foram
desembarcados ou apenas os
que testaram positivo. Houve
embarque de passageiros
no último domingo, mesmo
dia em que 28 pessoas com
Covid-19 haviam desembarcados do navio no Rio de
Janeiro. Os moradores da
cidade e de localidades próximas foram direcionados
para ficarem isolados em
suas casas ou de parentes
ou amigos. As nove pessoas
que não moram no estado
foram hospedadas em um
hotel na cidade, onde fica-

rão em isolamento por um
prazo de 10 dias a contar do
início dos sintomas.

MSC Splendida
O navio interrompeu as
atividades no dia 31 de dezembro, após a notificação
de 51 tripulantes e 27 passageiros com a doença.
A embarcação está em
área de fundeio no Porto de
Santos (SP), sem passageiros a bordo, mas há 62 casos
positivos de Covid-19 entre
os tripulantes. O navio tem
capacidade para 3.051 passageiros e encontra-se no
cenário epidemiológico nível 4 no último domingo, ou
seja, está em quarentena.

Costa Diadema
Também teve as atividades interrompidas no dia 31
de dezembro, em Salvador
(BA), com o registro de 68
casos de Covid-19, sendo 56
tripulantes e 12 passageiros.
O navio está em área de
fundeio no Porto de Santos
(SP), sem passageiros, e no
momento há 30 tripulantes
que testaram positivos para

Covid-19. O navio tem capacidade para 2.368 passageiros e está em quarentena,
com cenário epidemiológico
no nível 4.

Costa Fascinosa
Segundo a operadora
Costa Cruzeiros, o navio
deixou o Porto de Santos na
última segunda-feira, onde
não houve embarques, e
irá aportar hoje no Rio de
Janeiro, para desembarque
completo dos passageiros,
que subiram a bordo no
dia 30. A Anvisa informou
que foram reportados dois
casos de Covid-19 entre os
tripulantes e cinco entre os
passageiros. A capacidade
é de 1.083 passageiros e a
embarcação está no nível 3
do cenário epidemiológico.
MSC Seaside
O navio está no nível 3
do cenário epidemiológico
e deve aportar no Porto de
Santos hoje. A capacidade é
para 3.622 passageiros e há
65 casos de Covid-19 entre
os tripulantes e 25 entre os
passageiros.

Universidades abrem as inscrições
para o vestibular indígena unificado
Mariana Tokarnia
Agência Brasil

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e
a Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) estão
com inscrições abertas para o
vestibular indígena. A partir
deste ano, o processo seletivo
das duas instituições será o
mesmo. Os candidatos farão
apenas uma inscrição, indicando até dois cursos, um em

Sandra

cada universidade. O prazo
vai até 20 de janeiro. As inscrições são gratuitas e devem
ser feitas no site da Comvest.
Os editais com as regras e as
vagas por curso e o calendário completo do processo seletivo estão disponíveis tanto
no site da UFSCar quanto no
da Unicamp.
Na UFSCar, esta será a
15ª edição da modalidade
de ingresso para estudantes
indígenas e na Unicamp, a

quarta. A Unicamp oferece
130 vagas, distribuídas em
todos os cursos da universidade, e a UFSCar, até duas vagas, em 65 diferentes opções
de cursos. Para participar, os
candidatos deverão comprovar que pertencem a uma das
etnias indígenas do território
brasileiro, por meio da documentação especificada no
edital, a ser entregue no dia
da prova do vestibular.
Além disso, os partici-

pantes não podem ter cursado nenhum período do
Ensino Médio em escola particular. Um dos pré-requisitos é ter feito o ensino médio
integralmente na rede pública, ou em escolas indígenas
reconhecidas pela rede pública de ensino, ou ter obtido a certificação em exames
oficiais, como o Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e
Adultos (Encceja).

Primeira semana de janeiro, lua nova e trovões
cortando os céus sertanejos. Voltar e dar-se conta da
ausência de tanta gente é de uma melancolia quase
cortante, superada apenas pelo milagre dos reencontros regados às gotas das primeiras chuvas do ano.
Os signos da vivacidade dos sertões intensos: os
sapos cantando, os relâmpagos reluzindo, imagens
da terra sendo preparada para o plantio. Borboletas
nas estradas… E dezenas de animais mortos à beira
do caminho. Há animais na pista. Como também há a
ferocidade dos dias esturricados.
No território semiárido, o hi-tech o mangaio se
mistura e muito com as narrativas pulp-fiction. Viraliza-se o imperativo da violência urbana. Não há cangaço. Nem Coluna Prestes. Mas há as tensões desse
mundo explodindo na cara das pessoas de diferentes
maneiras. E a paisagem passa a sustentar os diferentes suportes das energias renováveis que vão iluminar
e aquecer a botija das empresas dos europeus.
Existem muitos pequenos milagres acontecendo
às margens: o peixe disponível nas águas dos açudes,
o verde estourando na paisagem. Há uma fisionomia
diferente do Tempo nas paisagens sertanejas que
nunca são uma só, que não se repetem, para as quais
não existe marcha ré. Como não há futuro previsível.
Há mulheres, homens e crianças ainda nas calçadas contemplando os céus. Há cidades quase completamente adormecidas pelo mormaço. Existem estradas vazias por completo.
Fico pensando se eu tivesse um outro tempo de
vida no Ser-tão. Se começasse quem sabe “a viver minha vida novamente”… Seria em mim outra experiência de viver. Ainda que olhar pela “janela do carro,
pela tela, pela janela…” reencontre inúmeros varais e
suas cores vivas, as lavadeiras e pescadores compartilhando águas de um mesmo rio.
Que pena muitos não conhecerem os sertões
desse país elástico. Estar longe é sentir saudade. Encontra-se perto é mover-se atravessada: pelos cheiros, sabores, e por toda uma flora que brinca de esconde-esconde entre incelbergs.
O sertão que eu conheço é o Oriente em mim.
É desse lugar que eu teço meu próprio gabbeh (tapete de origem persa). Na prática de tecer histórias
de vida há uma geometria particular. Território tão
vasto que dá raiva só de pensar como tem gente que
simplifica os sertões.
É bonito observar e saber que os pássaros não
romantizam os sertões. Cantam, trabalham arduamente na construção de seus ninhos coletivos. Mas
não se iludem, pois não há Tempo. A cronologia desse lugar faz as pedras rolares, ao passo que também
demonstram o sentido da permanência da Natureza
diante das rochas moldadas pelo vento e águas.
Quando chega a hora de deixar os sertões a gente tem vontade de já chegar novamente. Há uma sede
de alma que não cessa.
Não poderia esquecer as casas sertanejas, um
estado ímpar de moradia. Brancas como algodão florido, seus alpendres onde a simplicidade se pendura.
E onde as flores nos latões e jarros de barro trazem
tanta poesia.
Tudo é tão paisagem fluida nesses territórios
movediços e inquietantes que são nossos lugares de
origem. Espaços de impermanência e transformações.
Agora em 2022 parece que as pessoas estão pendurando um tipo de Esperança encarnada nos varais
à beira das estradas. Cada pessoa buscando cavar um
poço de águas profundas para matar a sede de justiça nesse país.
E a fé, essa pode ser traduzida em um prato de
comida.
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Alvará sanitário agora é exigido
para serviços de radiodiagnóstico
Determinação da Agevisa tem por objetivo evitar possíveis falhas que possam comprometer o diagnóstico do paciente
Os serviços de radiologia diagnóstica, médica e
odontológica ou intervencionistas itinerantes só poderão
funcionar em qualquer parte do território paraibano
mediante apresentação de
alvará sanitário atualizado,
e aqueles que utilizam automóveis devem disponibilizar, a qualquer tempo, a
documentação do veículo,
que deve obrigatoriamente
estar com o licenciamento
de trânsito igualmente atualizado, assim como atender a
todos os requisitos técnicos e
administrativos previstos na
legislação sanitária vigente.
Tais exigências estão
expressas na Instrução
Normativa nº 01/2021, publicada na edição de 29 de
dezembro de 2021 e disponível na internet no link
https://agevisa.pb.gov.br/
documentos-pdf/legislacao/
instrucao-normativa/instrucao-normativa-01-de-10-dedezembro-de-2021.pdf.
Assinada pelo diretorgeral da Agevisa/PB, Geraldo
Moreira de Menezes, a normativa atualiza as regras de
fiscalização, monitoramento e regulação dos referidos
serviços no território paraibano, visando o controle de
possíveis falhas que possam
comprometer o diagnóstico
ou a intervenção em prejuízo das pessoas que se submetem às suas tecnologias,
seja no âmbito público ou
privado.
A IN 01/2021 estabelece os requisitos sanitários
para a garantia da qualidade
e da segurança nos sistemas
de radiologia diagnóstica
médica e odontológica ou
intervencionista itinerante,
bem como a relação dos testes de aceitação e de controle
de qualidade que devem ser
realizados pelos serviços
de saúde, determinando as
respectivas periodicidades
e tolerâncias, explicitadas na
legislação vigente.

Estrutura
Os serviços alcançados
pela IN nº 01/2021/Agevisa devem possuir condições
estruturais e/ou acessórios
para o perfeito funcionamento a cada parada, para que as
imagens dos exames ofereçam as condições necessárias
para um diagnóstico preciso.
O objetivo é permitir que os
pacientes sejam assistidos por
serviços eficientes que garantam a prevenção de doenças
sem que haja possibilidade
de resultados falso positivos
ou falso negativos capazes de
colocar a própria vida das pessoas em situação de risco.
Dentre os acessórios exigidos está o gerador de energia elétrica compatível com a
corrente do equipamento uti-

Como o próprio
nome indica, esses
serviços estão associados
a todos os
procedimentos que
pressupõem uma
mudança constante de
lugar

lizado. Para os equipamentos
de ultrassonografia, os transdutores devem ser compatíveis com os exames prescritos
pelos médicos especialistas.
Quanto aos serviços de mamografia, estes devem possuir
obrigatoriamente o simulador
de mama (para uso a cada parada), e ainda sensitômetro e
densitômetro, quando couber.
Cronograma
Conforme a Instrução
Normativa 01/2021/Agevisa, os serviços de radiologia
diagnóstica, médica e odontológica ou intervencionista
itinerantes devem apresentar
à autoridade sanitária competente o cronograma mensal
relacionando todos os muni-

Monitoramento
A fiscalização do cumprimento das exigências da IN
nº 01/2021 é de competência da Diretoria Técnica de
Ciência e Tecnologia Médica
e Correlatos da Agevisa, de
responsabilidade da dentista
sanitarista Helena Teixeira de
Lima Barbosa, que ressalta
a importância de se ampliar
e aperfeiçoar o controle de
possíveis falhas que possam
comprometer o diagnóstico
ou a intervenção nos serviços
de radiologia diagnóstica ou
intervencionista itinerantes.
“Como o próprio nome
indica, esses serviços estão
associados a todos os procedimentos que pressupõem
uma mudança constante de
lugar. Trata-se de um mesmo
projeto que pretende atender
pessoas em diferentes locais e
que, por isso, têm seus equipamentos constantemente
expostos a vibrações (ao serem deslocados de um lugar
para outro) que podem danificá-los, pondo em risco a
saúde de quem se submete
aos exames neles realizados”,
explica a diretora-técnica.
Nos termos da Instrução
Normativa 01/2021, o serviço
de saúde deve garantir que os
procedimentos de emissão de
imagens da radiologia diagnóstica médica sejam realizados na sede fixa da própria
clínica e/ou consultório ou
em serviços terceirizados a
ele vinculados, que estejam
com o Alvará Sanitário atualizado e onde haja a garantia
de acesso do órgão regulador
sanitário. O processamento
dos exames de radiologia
odontológica intraoral pode
ser realizado no próprio serviço itinerante, e os exames
de ultrassonografia devem

Ninhada de ovos de dinossauro
é descoberta no interior paulista

Foto: Redes sociais

Bruno Bocchini
Agência Brasil

O paleontólogo e coordenador do Museu de Paleontologia de Marília (SP), William
Nava, encontrou uma ninhada
de ovos fossilizados de dinossauros carnívoros em Presidente Prudente, no interior
paulista. A descoberta ocorreu no final de 2021 no sítio
paleontológico do Parque dos
Girassóis.
No mesmo local, em 2020,
o pesquisador já havia encontrado ovos fossilizados de
crocodilo. Já os fósseis encontrados em 2021 são de dinossauros terópodes, carnívoros,
de pequeno porte. O material
fossilizado é do período Cretáceo Superior e tem entre 60
milhões e 80 milhões de anos.
Enquanto os ovos de crocodilo têm dimensões de 6
centímetros (cm) por 3,5 cm,
os de dinossauro encontrados
medem em torno de 12 a 13

Foto: Agevisa

cípios que contratarem seus
serviços para a realização dos
exames. Em caso de mudança
no cronograma apresentado,
o serviço deve comunicar de
imediato a alteração.

O objetivo é permitir que os pacientes sejam assistidos por serviços eficientes que garantam a prevenção de doenças
ser registrados e processados por impressora de alta
sensibilidade e anexados aos
laudos emitidos para serem
entregues aos pacientes.

Serviços veterinários
Por força do disposto no
art. 8º, os serviços alcançados pela Instrução Normativa 01/2021 devem atender a
todos os regulamentos sanitários vigentes. “Isso inclui os
serviços de radiologia veterinária diagnóstica ou intervencionista, fixos e itinerantes”,
explica a diretora-técnica Helena Teixeira de Lima.
EPIs
Segundo Helena Lima,
a eficácia da IN 01/2021/
Agevisa contempla também
a fiscalização mais intensa
do cumprimento das exigências legais relacionadas aos
Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) por parte dos trabalhadores direta
ou indiretamente ligados ao
manuseio dos equipamentos
e à realização dos procedimentos.

cm de comprimento por 6 a 7
cm de largura.
“Normalmente, ovos fossilizados de crocodilomorfos
têm casca externa com textura
porosa ou lisa. Já a casca dos
ovos dos dinossauros carnívoros tem textura em forma de
ondinhas. Parecem pequenas
minhoquinhas onduladas, o
que difere da textura do crocodilomorfo”, disse Nava.
Segundo o pesquisador, os

ovos foram encontrados isolados de qualquer outro vestígio
de dinossauros, como dentes
ou ossos, dificultando a identificação da espécie. Os ovos
não eclodiram devido a algum
evento desconhecido.
Fragmentos de casca dos
ovos serão encaminhados
para a Universidade de Brasília (UnB) e lá serão analisados
com microscopia eletrônica de
varredura.

dade de todas as exigências
sanitárias legais é a qualidade
na prestação dos serviços e a
consequente segurança dos
pacientes”.
Papel da Agevisa
Como enfatiza a diretora-técnica Helena Lima, a
Agevisa tem cumprido seu
papel no monitoramento dos
serviços cadastrados junto
ao órgão, sempre se esforçando para ampliar e aperfeiçoar sua capacidade fiscalizatória, fazendo valer o seu
poder regulador, e também
procurando dialogar com as
empresas prestadoras desses serviços .
Além disso, vem trabalhando no sentido da atualização de seus instrumentos legais para garantir que
haja a devida regularidade e
eficiência na prestação, não
somente dos serviços móveis de radiologia diagnóstica médica e odontológica
ou intervencionistas, mas de
todos os serviços sujeitos à
regulação sanitária no território paraibano.

Plataforma ajuda exportação
de produtos da flora e fauna
Pedro Peduzzi
Agência Brasil

Os ovos fossilizados são de dinossauros terópedes, carnívoros de pequeno porte

Perfil dos pacientes
Predominantemente,
conforme a diretora-técnica de Ciência e Tecnologia
Médica da Agevisa, o perfil
da clientela dos serviços de
radiologia diagnóstica ou
intervencionista itinerantes
engloba pessoas desassistidas e pertencentes às camadas mais vulneráveis da
população que encontram
dificuldades de deslocamento e de acesso aos serviços
especializados convencionais,
normalmente prestados nos
grandes centros urbanos e
completamente inexistentes
na maioria das cidades do interior.
“E é exatamente para
proteger esse segmento da
sociedade e para garantirlhes o mínimo de dignidade
e segurança que a legislação
sanitária obriga esses serviços itinerantes a atenderem
todos os requisitos legais e
a garantirem a devida regularidade e eficiência quanto
às suas estruturas e aos seus
acessórios”, explica a diretora.
Ela acrescenta que “a finali-

Portaria do Ministério do Meio Ambiente em
conjunto com o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) institui
a Plataforma de Anuência
Única do Brasil - PAU Brasil, ferramenta de gestão e
anuência para a importação
e exportação de espécimes,
produtos e subprodutos da
fauna, da pesca e da flora
nativas.
A plataforma, que ficará sob controle do Ibama,
funcionará em conjunto
com o Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex) do Ministério da Economia visando à emissão de
documentos como licenças,
autorizações, permissões e
certificados.
A portaria entrará em
vigor em 25 de janeiro.

Entre os espécimes que
poderão ter licenças emitidas para comércio exterior estão peixes de águas
continentais e marinhas.
Também estão previstas li-

A portaria entrará
em vigor em 25 de
janeiro. Entre os
espécimes que poderão
ter licenças emitidas
para comércio exterior
estão peixes de águas
continentais e
marinhas

cenças para a exportação de
tora (madeira acima de 250
milímetro espessura e de
lenha), madeiras e carvão
vegetal de espécies nativas;
espécimes, produtos e sub-

produtos da flora e da fauna
silvestre brasileiras e exótica constantes nos anexos da
Convenção sobre Comércio
Internacional das Espécies
da Flora e Fauna Selvagens
em Perigo de Extinção (Cites).
Os requerimentos poderão ser feitos via formulário eletrônico, no site do
Ibama, junto ao Sistema de
Emissão de Licença Cites
(Siscites). De acordo com
a portaria. “os requerentes
de licenças Cites, pessoas
físicas ou jurídicas, deverão efetuar sua inscrição no
Cadastro Técnico Federal CTF como Uso de Recursos
Naturais, nas categorias:
importação ou exportação
de fauna nativa brasileira,
importação ou exportação
de flora nativa brasileira e
importador ou exportador
de fauna silvestre exótica”,
e manter seus dados atualizados.

Esportes
Edição: Ivo Marques

Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Negociação
Atacante Diego Costa deverá deixar o Atlético-MG.
Jogador está em Madrid e pretende trocar de clube
no início desta temporada. Página 23
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Botafogo e Campinense são
contra mudanças na Série C
Para os representantes paraibanos, uma competição de pontos corridos seria longa e traria prejuízos aos clubes
Ivo Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

Os clubes da Série C do
Campeonato Brasileiro se
reunirão hoje, às 11 horas, de
forma on-line, para discutir
com a CBF todos os detalhes
do campeonato deste ano.
Tudo indica que em relação à
forma de disputa não haverá
alteração, porém, existe uma
proposta, que será votada,
sobre a possibilidade da competição ser disputada da mesma forma que é atualmente
nas Séries A e B, ou seja, por
pontos corridos, com os 20
clubes se enfrentando entre
si, em sistema de ida e volta, com os quatro primeiros
conseguindo o acesso à Série
B e os quatro últimos sendo
rebaixados para a Série D. Os
clubes paraibanos só concordam com esta mudança, caso
a CBF aumente as cotas de
participação.
Segundo o presidente
do Campinense, Danilo Maia,
este é um assunto que vem
preocupando os clubes nordestinos e vem sendo muito
discutido nos últimos dias.
“Nós estamos sempre
nos reunindo com os demais
clubes do Nordeste para discutir essa possível mudança. Nós estamos fechados e

se a CBF escolher a mesma
configuração das Séries A
e B, nós vamos solicitar o
aumento das cotas de participação porque, do contrário,
fica inviável porque o Brasil,
geograficamente, não ajuda.
Caso não haja uma alteração
das cotas, os clubes nordes-

tinos vão votar pela continuação da forma de disputa
atual”, disse o dirigente da
Raposa.
A grande preocupação
dos clubes nordestinos, incluindo os representantes da
Paraíba, Campinense e Botafogo, é porque a mudança

tornaria o campeonato muito
longo, com 38 rodadas, e os
custos com deslocamento e
hospedagens aumentariam
bastante.
O presidente do Belo, Alexandre Cavalcanti, é totalmente contra porque não acredita
que a CBF vá ajudar os clubes.

“O Botafogo é contra essa
modificação, com 38 rodadas,
porque quem vai pagar esta
conta? Nós sabemos que a
CBF não faz nenhum repasse.
Seria um ônus muito grande para os clubes, sem ter
o retorno da CBF. A não ser
que a CBF resolva fazer algo

semelhante ao que faz com a
Série B, que tem uma cota de
R$ 8 milhões. Se conseguisse
pelo menos R$ 4 milhões, já
era possível fazer, mas eu não
acredito que isso vai acontecer, por isso, o Botafogo é
contra”, afirmou o presidente
do Belo.
Foto: Ascom/Botafogo

O presidente do Botafogo,
Alexandre Cavalcante, não
acredita que a Série C será
disputada em pontos corridos,
como são hoje as séries A e B

Atlético de Cajazeiras apresenta elenco nesta sexta-feira
Foto: Instagram/São Paulo Crystal

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Embora ainda não tenha
apresentado o elenco de forma oficial, o Atlético iniciou
essa semana os seus trabalhos de pré-temporada, no
Estádio Perpetão, em Cajazeiras. Os atletas alviazulinos
inicialmente passaram por
processos de avaliação médica e seguem com os treinos
físicos até o próximo sábado
(8) sob o comando técnico de
Jaelson Marcelino.
O Trovão Azul também
aproveitou o início da prétemporada para anunciar a
chegada do goleiro Ismael,
dos meias Thallys e Júnior
Albuquerque, além do atacante Felipe Victor. Com isso,
o clube já tem à disposição
23 atletas para a disputa do
Campeonato Paraibano.
O atual elenco do Atlético
está formado pelos goleiros
Márcio Victor, Ismael e Danilo Nóbrega; laterais - Batata,
Dênis Ceará, Neto e Netinho;
zagueiros - Gean Carlos, Léo
Alves, Jan Pieter, João Pedro;
volantes - Diego Serra, Douglas Palestina e Russo; meias
- Kiko Alagoano, Marcílio, Renatinho, Júnior Albuquerque
e Thallys; atacantes – Henrique, Tatá, Jeorge e Felipe

O elenco do São Paulo Crystal já está praticamente completo e a pré-temporada começará no próximo dia 10
Victor.
De acordo com a diretoria do clube, o planejamento
da formação do elenco foi
montado com o objetivo de
conquistar uma das vagas
para a Série D do Brasileiro,
em 2023. “No primeiro momento, buscamos o nome do
treinador Jaelson Marcelino. Ele já tem experiência no

futebol, foi eleito o melhor
treinador do Campeonato
Alagoano de 2021. Em relação à formação do elenco,
propriamente dito, optamos
pela contratação de jogadores jovens, bem como, atletas experientes, a exemplo de
Jeorge e Kiko Alagoano, que já
jogaram no futebol da Paraíba. Sabendo da qualidade dos

adversários, no paraibano, a
nossa perspectiva é conseguir uma das vagas à Série D
do Brasileiro, para que possamos estender o calendário do
clube, em 2023”, comentou
Assis Neto, diretor de futebol.
A apresentação oficial do
elenco do Trovão Azul está
agendada para a próxima sexta-feira (7), às 19h, no CT do

clube, ao lado do Perpetão. O
Atlético estreia no Campeonato Paraibano no dia 3 de
fevereiro, contra o Botafogo,
em Cajazeiras.

São Paulo Crystal
Passados cinco dias do
ano de 2022, o São Paulo
Crystal segue no planejamento de preparação para
as disputas das competições
oficiais de seu calendário esportivo. O clube que tem previsão de iniciar os trabalhos
com avaliação física e treino
tático, até o próximo dia 10
deste mês, e anunciou no início da semana a chegada de
novos reforços.
Uma das metas do “Carcará” era de aproveitar jogadores que atuaram, ano
passado, pela segunda divisão do paraibano, vestindo a
camisa do Sport Lagoa Seca.
Dessa forma, o goleiro João
Mateus, de 20 anos, o atacante Juninho, de 22 anos, o lateral-direito Thiago Tomais, de
24 anos, e o zagueiro Mateus
Martins, de 22 anos, foram integrados ao elenco principal
do clube.
Fora das quatro linhas
o São Crystal também conseguiu um grande reforço,
trata-se do treinador Ederson
Araújo. O responsável por co-

mandar o clube no Estadual,
deste ano, havia firmado um
acordo com o 7 de Setembro
– PE, mas o desfez para assumir o comando do elenco
no início de 2022. “Vamos
fazer um grande campeonato.
Nosso objetivo é de trabalhar
forte para montar uma equipe que vai brigar em todas as
competições que disputar”
comentou o treinador.
Ainda em se tratando de
reforços, o zagueiro Matheus
Camargo, de 25 anos, e o lateral Eduardo Ferraz, de 21
anos, também foram anunciados pela diretoria do tricolor
de Cruz do Espírito Santo.
Com isso, Ederson Araújo já
tem à disposição vinte atletas
para a disputa do Campeonato Paraibano. Goleiros: João
Mateus, João Manoel, Nunes;
laterais: Eduardo Ferraz, Arthur Wesley (D); Thiago Tomais, Maceió (E); zagueiros:
Matheus Camargo, Mateus
Martins, Gualberto; volantes:
Augusto Recife, Luanderson,
Gaspar, Léo Henrique; meia:
Leandro; atacantes: Juninho,
Vitor, André Ferreira, Henrique e Lucas Sousa.
O São Paulo Crystal vai
estrear no Campeonato Paraibano no dia 3 de fevereiro,
contra o Treze, em Campina
Grande.
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O brasileiro Thiago
Monteiro é o melhor
tenista do Brasil
na atualidade e é
nordestino do Ceará

Thiago Monteiro perde para
Cilic e cai nas oitavas de final
Ao ser derrotado no ATP 250 de Adelaide, brasileiro
dá adeus ao sonho de disputar o Aberto da Austrália,
o primeiro Grand Slam da temporada de tênis
Agência Estado
Depois de vencer na
estreia, não deu mais para
o tenista brasileiro Thiago Monteiro no ATP 250
de Adelaide, disputado em
quadras rápidas e preparatório para o Aberto da
Austrália, o primeiro Grand
Slam da temporada. Pelas
oitavas de final, o cearense
teve pela frente o croata
Marin Cilic, que fez valer
sua condição de cabeça de
chave número 3 e levou a
melhor no duelo triunfando
em sets diretos, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3).
Apesar da derrota por
2 sets a 0, após quase duas
horas, o jogo foi bastante
equilibrado e definido em
alguns pontos importantes
Afiado com o saque, terminando a partida com 16
aces e 75% de aproveitamento, Cilic levou a melhor
nesses momentos, salvou
os dois break-points que
enfrentou e precisou converter apenas um dos sete
que teve a seu favor.
Bem mais agressivo,
o croata anotou quase o
triplo de bolas vencedoras
(34 a 13), que compensaram de longe os erros não
forçados a mais (22 a 17).
Ele também teve ótimo
aproveitamento junto à
rede (88%), vencendo 14
dos 16 pontos em que subiu para definir a jogada.
No total de pontos, Cilic
terminou com 77 contra
66 de Monteiro.
Classificado às quartas de final, o croata terá
pela frente o sérvio Laslo
Djere, que contou com a
desistência do francês Co-

rentin Moutet após o final
do segundo set, quando o
placar apontava empate
de 4/6 e 7/5.

Em Melbourne
Depois de marcar o
seu retorno ao circuito
profissional com uma vitória nas duplas, o espanhol Rafael Nadal conheceu nesta quarta-feira o
seu primeiro rival em simples no ATP 250 de Melbourne. Cabeça de chave
1 no torneio, entra direto
na segunda rodada e vai
estrear diante do lituano

O cearense Thiago
Monteiro começou bem
o torneio vencendo
na estreia, mas nas
oitavas de final perdeu
para o croata Marin
Cilic e foi eliminado
Ricardas Berankis.
Vindo do qualifying,
Berankis manteve o embalo na chave principal
e superou o americano
Marcos Giron na primeira rodada, triunfando em
sets diretos e com o placar
final de 7/5 e 6/4. Apesar da vasta experiência
no circuito profissional,
acumulando mais de 250
partidas em nível ATP, o
lituano enfrentará Nadal
pela primeira vez.
Nadal não compete
desde a queda nas oitavas de final no ATP 500

de Washington, nos Estados Unidos, no começo
de agosto, afastado por
causa de um problema no
pé esquerdo, que dificulta os movimentos, além
de causar dor. Diagnosticado com a síndrome
de Müller-Weiss, doença
degenerativa que evolui
com deformidade do osso
conhecido como Navicular, ele teve que passar por
uma pequena cirurgia em
setembro.
Em outros jogos do
dia, a torcida australiana
pôde comemorar uma vitória de Alexei Popyrin na
primeira rodada. O anfitrião de 22 anos e 61º do
ranking estreou vencendo
o italiano Stefano Travaglia
por 7/6 (7/5) e 6/3 na Rod
Laver Arena. Ele enfrenta
o holandês Tallon Griekspoor nas oitavas de final.
Outro australiano a
vencer na rodada foi Jordan Thompson, que superou o compatriota Christopher O'Connell por 1/6,
7/5 e 6/4. Thompson, de
27 anos e 75º do ranking,
enfrenta o finlandês Emil
Ruusuvuori, 95º colocado, que bateu o argentino
Sebastian Baez por 7/6
(7/2) e 6/1.
Único cabeça de chave
em quadra nesta quartafeira, o francês Benoit Paire não confirmou a condição de quinto favorito no
torneio. Ele abandonou
quando perdia para o suíço Henri Laaksonen por
4/6, 6/3 e 5/2. Já o espanhol Jaume Munar superou o sul-africano Kevin
Anderson, ex-Top 5, por
duplo 6/4.

Basquete

Foto: Gabriela Tayane

Mesmo fazendo uma boa partida, o Basquete Unifacisa não resistiu ao Franca, líder do NBB

Unifacisa quer se manter
entre os melhores do país
Laura Luna

lauraluna@epc.pb.gov.br

Após ter perdido para
o Franca de São Paulo, por
85 a 81, na primeira partida da temporada 2022, o
basquete Unifacisa segue
focado nos treinos, a próxima partida é contra o Basquete Brasília na capital do
Distrito Federal no próximo dia domingo, 9, às 13h.
Já na terça, 11, às 20h30, o
time de Campina Grande
enfrenta o Cerrado, também em Brasília. Se vencer
as partidas o Basquete Unifacisa fica em sexto lugar
garantindo vaga na Copa
Super Oito, competição
que reúne os oito melhores
times do primeiro turno da
NBB.
Eduardo Schafer, gerente do time, explicou que
mesmo que não vença as
partidas, é possível que o
time se classifique para a

Copa, tudo vai depender
do resultado das disputas entre as demais equipes. “Esse NBB está muito
equilibrado, com bons times. É preciso estar focado porque as partidas
estão muito disputadas”.
Mas o Unifacisa adiantou
que vai jogar pelas vitórias,
a ideia é estar com folga
entre os oito melhores do
Novo Basquete Brasil, competição organizada pela
Liga Nacional de Basquete
e chancelado pela Confederação Brasileira de Basketball. “Após a Super 8,
seguimos para a segunda
fase da NBB, com mais uma
rodada onde nossa primeira partida é de 26 contra
o Fortaleza. Estamos animados e conscientes de
que estamos fazendo boas
partidas”, pontuou.
O entrevistado explicou ainda o motivo do Basquete Unifacisa ter vencido

do Rio Claro por ‘WO especial’. A partida deveria ter
acontecido ontem na casa
do time de Campina Grande. “Oito atletas testaram
positivo para a Covid, portanto o jogo foi cancelado e
nos foi dada a vitória. Agora é seguir com os treinos
para as próximas disputas”.

Contra o Franca
A Unifacisa iniciou
bem, conseguindo se manter à frente do placar durante boa parte do primeiro período da partida. Mas
o Franca, que já garantiu
vaga na Copa Super 8, conseguiu reverter a situação e mostrou, mesmo sem
grande distanciamento no
placar, porque é líder invicto da competição com
13 vitórias em 13 jogos. Na
atual temporada, o Basquete Unifacisa tem 12 jogos
disputados, com sete vitórias e sete derrotas.
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Diego Costa
não deve mais
vestir a camisa
do Atlético-MG
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Foto:Pedro Souza/Atlético-MG

Diego Costa tem propostas de clubes
da Europa e do Brasil e não deverá
mais continuar no Atlético, apesar
dos esforços da diretoria do Galo

Atacante, que foi fundamental para as conquistas do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, quer mudar de clube
Da Redação
O atacante Diego Costa não
deverá continuar no Atlético-MG
nesta temporada. Tido como
um dos principais jogadores
nas conquistas do Campeonato
Brasileiro e da Copa do Brasil, o
atleta já deu a entender que não
deverá permanecer no Galo, em
2022. Para a direção do clube,
a situação do atacante continua
indefinida. Não houve nenhuma

Contratações

reunião formal entre as partes
para tratar do tema, ainda.
A reapresentação dos jogadores do elenco profissional do
Atlético acontecerá em 17 de
janeiro. Os titulares só devem
entrar mesmo em campo no decorrer do Campeonato Mineiro,
que começa em 26 de janeiro.
Enquanto não há uma resposta final, Diego Costa segue em Madri,
onde tem residência, para manter
o condicionamento físico.

Diego Costa chegou ao Atlético-MG no mês de agosto do
ano passado e logo se constituiu
em um dos jogadores mais importante do clube, ao lado do
paraibano Hulk. Ele disputou 19
partidas e fez gols importantes.
Se Diego Costa realmente sair do
Galo, seu último jogo foi na ida da
final da Copa do Brasil em 12 de
dezembro, quando sentiu a coxa
e foi substituído aos 12 minutos
de partida.

Enxugada na folha
O atleta tem um dos maiores
salários do clube e sua saída iria
dar uma diminuída substancial
na folha salarial, mas a diretoria
do Galo teme que ele acabe reforçando algum rival brasileiro na
Copa Libertadores. O nome dele
chegou a ser ventilado no Corinthians e no Palmeiras, mas nada
há de concreto sobre essa transferência. O jogador também tem um
bom mercado ainda na Europa.

Por enquanto, Diego Costa
é aguardado em Belo Horizonte
em menos de duas semanas,
ainda que internamente o clube
sabe que a vontade do jogador é
de outros rumos. Para o Atlético,
um horizonte que tende a surgir
é conseguir uma compensação
financeira se vier a perder um
dos principais nomes do elenco,
após ele se tornar jogador do
clube “de graça” após rescisão no
Atlético de Madrid.

Flamengo pode contratar goleiro do Porto
Foto:Divulgação

Da Redação

Agustín Marchesin já comunicou ao Porto que quer sair do clube e o Flamengo está negociando com o empresário do goleiro

O Flamengo está negociando
com o goleiro do Porto, Agustín
Marchesin, que deverá disputar a
posição de titular com o goleiro
Diego Alves. O pedido foi do técnico português, Paulo Sousa, que
desembarca no Brasil amanhã,
juntamente com toda a comissão
técnica e o vice-presidente de
futebol, Marcos Braz. Segundo a
imprensa portuguesa, o goleiro
já teria pedido a direção do Porto
para sair do clube.
Aos 33 anos, Agustín Marchesin está no Porto desde
2019. Antes de assinar com o
time português, o goleiro defendeu o Lanús, da Argentina,
onde teve sua maior passagem:
entre 2007 e 2013. Em 2014, se
transferiu para o Santos Laguna,
do México, e em 2016, foi para o
América, também mexicano.

Além de Diego Alves, o Flamengo conta com Hugo Souza
e Gabriel Batista no elenco. As
definições acerca dos atletas só
acontecerão após a reapresentação do elenco principal, marcada para segunda-feira (10), às
9h. A diretoria do clube continua
no mercado e além do goleiro,
deverá também contratar um
zagueiro e um volante.
Umas das exigências de Paulo Sousa foi, no mínimo, curiosa
e inédita no Brasil. Ele solicitou
à diretoria a colocação de um
telão em um dos campos do CT
do Ninho do Urubu. O treinador
exigiu à diretoria a tecnologia,
e os dirigentes já encomendaram o equipamento para que o
treinador possa fazer os ajustes
imediatos durante os treinos. O
também português José Mourinho já utiliza a mesma ferramenta na Roma (ITA).

Agência Estado
O surto de Covid-19 nos clubes da Inglaterra continua causando problemas e desta vez foi
necessário adiar uma partida. Um
dia depois de ter pedido o adiamento do duelo desta quinta-feira contra o Arsenal, em Londres,
pela rodada de ida das semifinais
da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool teve sucesso nesta quarta
com a aprovação da Liga de Futebol Inglesa (EFL, na sigla em inglês), que organiza a competição.
Assim, com uma inversão de
mando de campo, a partida de
ida da semifinal vai ser realizada
no próximo dia 13, no Estádio
Anfield Road, em Liverpool, e o
confronto de volta ficou para o
dia 20, no Emirates Stadium, em
Londres. Chelsea e Tottenham
disputam a outra vaga na decisão.
O Liverpool solicitou o adiamento da partida diante do crescente número de casos positivos
de Covid-19 no elenco e também
entre funcionários do clube. O

mais recente foi do auxiliar técnico Pepijn Lijnders, que comandaria a equipe contra o Arsenal,
no lugar do treinador alemão
Jürgen Klopp, também infectado
desde a semana passada.
“O surto deixou o Liverpool

O surto deixou o Liverpool
sem o número suficiente de
jogadores e funcionários,
para participar do jogo.
O clube agradece
à EFL e ao Arsenal pela
compreensão, assim como os
torcedores dos dois times

sem o número suficiente de jogadores e funcionários para participar do jogo como previsto originalmente. O clube agradece à
EFL e ao Arsenal pela compreensão, assim como os torcedores

dos dois times”, declarou o clube
de Liverpool, nesta quarta-feira,
em uma nota oficial, que teve
que fechar o seu centro de treinamento após consulta às autoridades de saúde pública.
Os três jogadores do Liverpool com Covid-19 são os brasileiros Alisson e Roberto Firmino, além do zagueiro camaronês
Joel Matip Há outros desfalques,
por motivos diversos: Mohamed
Salah, Sadio Mane e Naby Keita disputam a Copa Africana de
Nações com suas respectivas seleções; Thiago Alcântara, Takumi Minamino, Divock Origi, Nat
Phillips e Harvey Elliot estão machucados ou recuperando a forma após leões; e Andy Robertson
está suspenso.
Os novos surtos de covid-19,
especialmente em praticamente
toda a Europa, preocupam o calendário do futebol mundial, já
que neste ano a Copa do Mundo
do Catar acontece em novembro,
mexendo nas datas das principais
ligas espalhadas pelo planeta.
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Surto de covid-19 adia semi da Copa da Liga Inglesa

Além do Liverpool, outros clubes da Inglaterra têm jogadores com Covid
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Brasil é destino de agrotóxico
ligado a mortes de abelhas
Em 2020, foram registradas autorizações para exportar ao país 2,2 mil toneladas de pesticidas com substâncias banidas na Europa
Rute Pina
Agência Pública

O Brasil é o destino de
mais da metade dos registros
de exportações da União Europeia de agrotóxicos proibidos
na Europa e associados à morte de abelhas. São inseticidas à
base de três neonicotinoides:
tiametoxam, imidacloprido e
clotianidina. Entre setembro
e dezembro de 2020, mais de
3,8 mil toneladas dessas substâncias foram registradas para
serem exportadas na Agência
Europeia das Substâncias Químicas (ECHA) – o Brasil era o
destino de 2,2 mil toneladas,
58% do total.
Os dados inéditos, obtidos com exclusividade pela
Agência Pública e a Repórter
Brasil, são resultado de um
levantamento da Public Eye,
organização suíça, em parceria com a Unearthed, braço
de jornalismo investigativo
do Greenpeace. É a primeira
vez que são revelados números sobre a quantidade dos
pesticidas neonicotinoides
enviados ao exterior por países europeus. As substâncias
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imidacloprido, clotianidina e
tiametoxam foram banidas na
União Europeia em 2018. Desde setembro de 2020, empresas de lá são obrigadas a notificar exportações de produtos
com esses princípios ativos. As
notificações são estimativas
emitidas antes de o produto
ser despachado.
Os produtos registrados
para serem enviados ao Brasil
foram produzidos por duas
empresas: Syngenta e Bayer.
Ao todo, eles continham 318
toneladas das substâncias ativas proibidas. O principal deles
foi o Engeo Pleno S, produzido
pela Syngenta na Bélgica – a
empresa registrou mais de 2,2
milhões de litros do produto
para ser enviado para o Brasil.
Ele é o mais vendido pela Syngenta no país e costuma ser
utilizado principalmente por
produtores de soja. O Engeo
contém uma mistura do neonicotinóide tiametoxam e do
inseticida lambda-cialotrina,
também altamente tóxico para
as abelhas.
Às organizações, a Syngenta respondeu que “seus
produtos são seguros e efe-

tivos quando usados dentro
das recomendações” e que “a
empresa atua sempre de acordo com a legislação e regulamentação local”. A Syngenta
ainda afirmou que “atesta a
segurança e a eficácia do tiametoxam” e que, “sem pesticidas, as perdas [na produção
agrícola] seriam catastróficas”.
Já a Bayer respondeu que
“apesar de aceitar a decisão
da União Europeia de cessar
a aprovação aos neonicotinoides, a empresa destaca que
agências reguladoras por todo
o mundo confirmaram o uso
seguro desses produtos após
revisões cuidadosas”. A empresa, contudo, confirmou que “a
pulverização deve ser estritamente evitada em plantações
que atraiam abelhas durante a
floração para evitar exposição
desses insetos”.
Além do Brasil, outros 59
países estão na lista de destinos dos produtos proibidos na
União Europeia. Os principais
são a Rússia, Ucrânia, Argentina, Irã, África do Sul, Indonésia,
Gana, Mali e Cingapura. Já a lista dos maiores exportadores é
encabeçada pela Bélgica, Fran-

No Brasil, há mais de 300
espécies de abelhas nativas e,
contando com as estrangeiras,
há cerca de 1,6 mil espécies
do inseto, segundo o Ibama

ça e Alemanha, seguidos por
Espanha, Grécia, Reino Unido,
Dinamarca, Áustria e Hungria.
Os neonicotinóides são
quimicamente semelhantes

à nicotina e matam insetos
atacando seu sistema nervoso
central. Eles foram introduzidos na década de 1990 e são
os inseticidas mais usados no

Aforismo

pirazol. O Ibama já havia proibido a
pulverização aérea dessas substâncias em 2012. O órgão, no entanto,
liberou provisoriamente a aplicação
dos pesticidas em lavouras de algodão, arroz, cana-de-açúcar, soja e
trigo até que fossem encerrados os
processos de reavaliação dos efeitos
sobre o meio ambiente – o que até
hoje não ocorreu.
O procurador da República
Matheus Baraldi Magnani, autor
da ação civil pública, considera o
número de mortes de abelhas um
caso “extremamente grave, subdimensionado e silencioso” e analisa
que a omissão do Ibama consolidou, na prática, a autorização para
o uso dos pesticidas. “Tal problema é diariamente agravado pela
inconstitucional escolha do poder
público em priorizar fortes setores
econômicos em detrimento do meio
ambiente”, argumentou Magnani no documento. “A pulverização
aérea de neonicotinóides e pirazol
é, numa analogia, uma assassina
silenciosa para as abelhas, assim
como o monóxido de carbono é
para os humanos”, disse.
Os pedidos do MPF restringemse à aplicação dos produtos com uso
de aviões. Caso a Justiça Federal
acolha os requerimentos, ainda será
permitida a pulverização terrestre.
Em 2019, um levantamento da
Agência Pública e Repórter Brasil
mostrou que mais de 500 milhões de
abelhas foram encontradas mortas
em quatro estados brasileiros em
apenas três meses, entre dezembro
de 2018 e fevereiro de 2019. Foram
400 milhões no Rio Grande do Sul,
7 milhões em São Paulo, 50 milhões
em Santa Catarina e 45 milhões no
Mato Grosso do Sul, segundo estimativas de associações de apicultura,
Secretarias da Agricultura e pesquisas realizadas por universidades.
Em Cruz Alta, município de 60
mil habitantes no Rio Grande do Sul,
mais de 20% de todas as colmeias
foram perdidas apenas entre o Natal
de 2018 e o começo de fevereiro de
2019. Cerca de 100 milhões de abe-

lhas apareceram mortas, segundo a
Apicultores de Cruz Alta (Apicruz).
O principal causador das mortes
das abelhas é o contato com agrotóxicos à base de neonicotinóides e
de pirazol, proibido na Europa há
mais de uma década. Um estudo
de 2018 da Universidade Federal
de São Carlos (UFSCar) em parceria
com a Universidade Estadual Paulista (Unesp) demonstrou que 67%
das mortes em coletas de abelhas
analisadas em São Paulo – estado
que representa 10% da produção
nacional de mel – ocorreram devido
ao uso incorreto dos inseticidas.
As abelhas são as principais
polinizadoras da maioria dos ecossistemas do planeta e promovem
a reprodução de diversas espécies
de plantas. No Brasil, das 141 espécies de plantas cultivadas para a
alimentação humana e produção
animal, cerca de 60% dependem
em certo grau da polinização desse
inseto. Segundo a Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e
a Agricultura (FAO), 75% dos cultivos
destinados à alimentação humana
no mundo dependem das abelhas.
Cada espécie é mais propícia
para polinização de determinadas
culturas, explica Carmem Pires, pesquisadora da Embrapa e doutora
em Ecologia de Insetos. O resultado
é que, se as abelhas fossem extintas,
deixaríamos de consumir frutas como
a mangaba. Ou elas ficariam mais
caras, já que o trabalho de polinização para produzi-la teria que ser
feito manualmente pelo ser humano.
A estudiosa conta que até em
lavouras que não são dependentes
da ação direta dos polinizadores,
a presença de abelhas aumenta a
safra. “Na de soja, por exemplo, é
identificado um aumento em 18%
da produção. É importante destacar também o efeito em cadeia. As
plantas precisam das abelhas para
formar suas sementes e frutos, que
são alimento de diversas aves, que
por sua vez são a dieta alimentar de
outros animais. A morte de abelhas
afeta toda a cadeia alimentar”.

Foto: National Geographic

Empresa aposta em “propaganda positiva”
Os dados obtidos pela Unearthed e Public Eye foram publicados
no momento em que a Comissão
Europeia avalia pôr fim à fabricação
dos produtos para exportação, um
passo adiante após a proibição do
uso das substâncias na Europa.
Em resposta às organizações
que realizaram a investigação, a
Hungria e o Reino Unido afirmaram que o sistema atual é baseado
no consentimento prévio dos países
importadores. Bélgica, Dinamarca e
França afirmaram apoiar uma proibição local de exportação. Na França,
a proibição de exportação de pesticidas proibidos na União Europeia
já foi imposta e entrará em vigor em
2022. Esta medida “deve ser adotada e implementada” na região, diz
o governo francês, porque “não é
aceitável expor o meio ambiente e
a saúde em outros países” a estas
substâncias. A Espanha também sinalizou proposta nesta direção. Já
a Alemanha diz estar “ansiosa” por
propostas concretas da Comissão
Europeia sobre o tema.
A Bayer aposta em “propaganda
positiva” após processos por agrotóxicos e contraceptivos. Nas redes sociais, empresa fala em cuidado com
meio ambiente e direitos da mulher;
atrás das telas paga bilhões em acordos judiciais e enfrenta acusações
de doenças causadas por pesticidas.
A Comissão Europeia assumiu o compromisso de acabar com
esta prática em outubro de 2020,
após um primeiro levantamento da
Unearthed e Public Eye revelarem
que fabricantes da UE despachavam
milhares de toneladas de pesticidas
proibidos para países pobres.
No Brasil, o Ministério Público
Federal (MPF) ajuizou, em agosto do
ano passado, uma ação civil pública
contra o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) para que o órgão ambiental proíba a pulverização
aérea de agrotóxicos com as três
substâncias neonicotinóides exportadas pela Europa (imidacloprido,
clotianidina e tiametoxam), além do

mundo. Altamente solúveis em
água, eles podem ser facilmente transportados para lagos,
rios e lençóis freáticos, além de
se acumularem no solo.

(Leonardo da Vinci)

“Assim como um dia
bem empregado procura
um sono feliz, também
uma vida bem empregada
termina com uma
morte serena.”

Mortes na História

786 — Abo de Tiflis, mártir e santo iraquiano
1884 — Gregor Mendel, botânico austríaco
1919 — Theodore Roosevelt, político norte-americano
1980 — Petrônio Portella, político brasileiro
1989 — Elisa Lispector, escritora brasileira
1993 — Rudolf Nureyev,
bailarino e coreógrafo franco-russo
2019 — Carlos Romero,
advogado, professor e cronista (PB)
2019 — Simão Almeida Cunha,
ator e professor de teatro (PB)
2021 — Antônio Loureiro Gomes,
médico cardiologista (PB)

Obituário
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Monique Janaína Piske
2/1/2022 – Aos 32 anos, em Guaramirim (SC), após um infarto. Atleta de muay
thai era lutadora há cerca de cinco anos
e, em 2018, garantiu o cinturão da categoria de 70 kg. Também foi bicampeã
estadual e conquistou títulos na Copa do
Brasil de Kickboxing e no Joinville Fight Night de MMA.

Ubiracyauri Lopes Lemos (Bibi Lemos)
3/1/2022 – Aos 58 anos, em Iguatu
(CE), vítima de Covid-19. Radialista
que se posicionava contra a vacinação da doença. Ele estava internado
em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 26 de dezembro.

Kim Mi-soo
4/1/2022 – Aos 31 anos, de causa não revelada. Atriz que teve papel coadjuvante
na série de terror coreana ‘Profecia do Inferno’ (lançada pela Netflix) e atualmente
está no ar na Coreia com o romance
‘Snowdrop’ (que deve chegar ao Brasil).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de equipamentos (computadores), de acordo com o
Pregão Presencial nº 00012/2021.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: CENTERDATA ANALISE DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTIVA
EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 02.596.872/0001-90
OBJETO: Contratação para a contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de
equipamentos (computadores) para rede municipal de ensino, atendendo ao convênio nº 206/2021
e recursos próprios.
VALOR POR LOTE: LOTE 01 com o valor de R$ 102.060,00 (cento e dois mil e sessenta) e apresentou proposta para o LOTE 02 com o valor de R$ 102.060,00 (cento e dois mil e sessenta reais).
VALOR GLOBAL: 204.120,00 (duzentos e quatro mil, cento e vinte reais)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2022.
Aguiar - PB, 05 de Janeiro de 2022.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeitossx
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 10001/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida 15 de Novembro, 153 - Centro (anexo do Hospital Municipal) - Alagoa Grande - PB, às
08:00 horas do dia 19 de Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para:
Aquisição de combustíveis. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Municipal nº 012/09; Decreto Municipal nº 063/18; 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) 3273–2267. E-mail: saude_alg@hotmail.
com. Edital: www.alagoagrande.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Alagoa Grande - PB, 05 de Janeiro de 2022
FLÁVIA MEIRELLE ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE ADITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
CT Nº 00075/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À FAMÍLIAS
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00075/2021
- Andreza Araujo Souza - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 1 mês. ASSINATURA: 28.12.21
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2022, que
objetiva: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: CARRO–PIPA, COM TANQUE COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 7 (SETE) M³ DE ÁGUA, COM MOTORISTA, PARA EXECUÇÃO DO ABASTECIMENTO
DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL
ATINGIDA PELA ESTIAGEM DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e
ADJUDICO o seu objeto a: HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO 02815423413 - R$ 39.000,00.
Alagoa Nova - PB, 05 de Janeiro de 2022
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
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 EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS
CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, COM TODOS
OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, PARECERES
ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, ESCLARECIMENTOS SOBRE ASSUNTOS
FISCAIS, FINANCEIROS E TRABALHISTAS INERENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ASTEC GROUP CONTADORES
ASSOCIADOS S/S LTDA - R$ 104.000,00.
Alagoa Nova - PB, 05 de Janeiro de 2022
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
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 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COM PROFISSIONAIS
DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS PERANTE A TRIBUNAIS E ASSESSORIA
AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento
e ADJUDICO o seu objeto a: PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA - R$ 48.000,00.
Alagoa Nova - PB, 05 de Janeiro de 2022
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº
IN00003/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO
E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL PARA ESTE
MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - R$ 28.800,00.
Alagoa Nova - PB, 05 de Janeiro de 2022
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA Nº DP00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: CARRO–PIPA, COM TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 (SETE) M³ DE ÁGUA, COM MOTORISTA, PARA EXECUÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA
ZONA RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa
de Licitação nº DP00001/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até 04/07/2022.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00004/2022 - 05.01.22
- HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO 02815423413 - R$ 39.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, PARECERES ESPECIALIZADOS
CONTÁBEIS E FINANCEIROS, ESCLARECIMENTOS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS E TRABALHISTAS INERENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO. FUNDAMENTO LEGAL:
Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA:
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de
Alagoa Nova e: CT Nº 00001/2022 - 05.01.22 - ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS
S/S LTDA - R$ 104.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COM PROFISSIONAIS
DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS PERANTE A TRIBUNAIS E ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade
de Licitação nº IN00002/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até o final do
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e:
CT Nº 00002/2022 - 05.01.22 - PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA - R$ 48.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA
E ASSESSORIA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL PARA ESTE MUNICÍPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS
ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00003/2022 - 05.01.22 - ASSP ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO LTDA - R$ 28.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS
Nº 00002/2021
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA. LICITANTE
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - Valor: R$ 143.121,52. 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 Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83)
994051912. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com.
Algodão de Jandaíra - PB, 30 de Dezembro de 2021
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS
Nº 00003/2021
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIA, RUA PROJETADA (TRECHO 01), (TRECHO 02) E (TRECHO
03) NO MUNICÍPIO. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
AJCL CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 105.764,33. 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 Francisco
Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.
Telefone: (83) 994051912. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com.
Algodão de Jandaíra - PB, 30 de Dezembro de 2021
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00016/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2021, que objetiva: Prestação de serviços
na Elaboração de Projetos Básicos e Executivos diversos para apresentação aos órgãos federais,
estaduais visando recebimento de transferências voluntárias e Serviços de Topografias, destinados
ao município de Araruna/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO – ME - R$ 42.000,00.
Araruna - PB, 05 de janeiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Araruna
Comissão Permanente de Licitação
COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 00002/2021
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Araruna/PB, informa ao público
em geral, em especial às empresas participantes da licitação em epígrafe, cujo objeto: Contratação
de Pessoa Jurídica especializada em Serviços de Engenharia Civil, para executar Sistemas de
Abastecimento de Água com recursos da FUNASA nas seguintes Comunidades: BARBAÇO I,
BARBAÇO II, LIMÃO I, LIMÃO II, FAZENDA NOVA I, FAZENDA NOVA II, CAVEIRA DE ONÇA,
SÃO JOSÉ, SERRA VERDE, MUQUÉM I, MUQUÉM II, ALTO GRANDE e FRAGATA, todas zona
rural Araruna/PB, que após análise por parte da Procuradoria Jurídica do Município, os Recursos
Administrativos apresentados e divulgados a todos, foram indeferidos. Sendo assim o certame toma
seu rito normal, ficando marcado para as 09h do dia 11 de janeiro de 2022 a abertura dos envelopes
propostas dos habilitados. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente
de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br.
Araruna/PB, 05 de janeiro de 2022.
Carlos Antônio de Macedo Filho
Presidente da Comissão de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2021, que objetiva: Prestação de Serviços de
Assessoria, Consultoria Técnica especializada visando atender as áreas de planejamento e projetos
voltados à captação de recursos nas esferas: Estadual, Federal e Subsidiárias, dando suporte na
alimentação das variadas plataformas existentes, desde a solicitação até a prestação de contas
final de cada contrato de repasse ou convênio firmado entre órgãos governamentais e a Prefeitura
de Araruna/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IRAMILTON
SATIRO DA NÓBREGA – ME - R$ 30.000,00.
Araruna - PB, 05 de janeiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2021, que objetiva: Contratação de Pessoa
Jurídica para prestar serviços na locação de sistemas diversos (SOFTWARES) para atender a
demanda da Administração Municipal de Araruna/PB (Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde);
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELMAR PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA - R$ 19.200,00; PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - R$ 102.000,00.
Araruna - PB, 05 de janeiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar serviços na locação de sistemas diversos
(SOFTWARES) para atender a demanda da Administração Municipal de Araruna/PB (Prefeitura
e Fundo Municipal de Saúde). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022: Recursos Próprios do Município de Araruna: 02.000 – PODER
EXECUTIVO 02.020 SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL Ficha: 04 122
0002 2006 MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL Elemento de Despesa:
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 04/01/2023. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00003/2022 - 05.01.22 - ELMAR
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - R$ 19.200,00; CT Nº 00004/2022 - 05.01.22 - PUBLIC
SOFTWARE INFORMATICA LTDA - R$ 102.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria Técnica especializada visando
atender as áreas de planejamento e projetos voltados à captação de recursos nas esferas: Estadual,
Federal e Subsidiárias, dando suporte na alimentação das variadas plataformas existentes, desde a
solicitação até a prestação de contas final de cada contrato de repasse ou convênio firmado entre
órgãos governamentais e a Prefeitura de Araruna/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº
00017/2021. DOTAÇÃO: Orçamento de 2022: Recursos Próprios do Município de Araruna: 02.000 –
PODER EXECUTIVO 02.020 SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL Ficha: 04
122 0002 2006 MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL Elemento de Despesa:
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 04/01/2023. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00002/2022 - 05.01.22 - IRAMILTON
SATIRO DA NÓBREGA - ME - R$ 30.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços na Elaboração de Projetos Básicos e Executivos diversos para
apresentação aos órgãos federais, estaduais visando recebimento de transferências voluntárias e
Serviços de Topografias, destinados ao município de Araruna/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
Presencial nº 00016/2021. DOTAÇÃO: Orçamento de 2022: Recursos Próprios do Município de
Araruna: 02.000 – Poder Executivo 02.080 SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS Ficha: 15 452 0022 2044 MANUT.DAS. ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL. E MEIO
AMBIENTE Elemento de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: até 04/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº
00001/2022 - 05.01.22 - CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME - R$ 42.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
São Jose, 472 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos de informática
destinados ao atendimento das necessidades 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 120/10; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.
com. Edital: www.areial.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Areial - PB, 04 de Janeiro de 2022
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Janeiro de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa
ou pessoa física detentora de Máquina agrícola tipo trator de pneu 4x4 acoplado de grade aradora
automática com mínimo 14 discos, para prestar serviço no preparo do solo (corte de terra) na zona
rural do Município de Assunção–PB, conforme especificações no termo de Referência. 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 005/15; 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) 34661143. E-mail:
licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Assunção - PB, 05 de Janeiro de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, CNPJ nº
08.928.517/0001-57, neste ato representado pela Prefeita Aline Barbosa de Lima, Brasileira, residente
e domiciliada na Rod. 55 Km73, S/N - Zona Rural - Belém - PB, CPF nº 062.493.454-34, Carteira
de Identidade nº 2.382.390 2º VIA, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado SME
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - AV GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 500 JARDIM OCEANIA - JOAO PESSOA - PB, CNPJ nº 13.519.354/0001-99, doravante simplesmente
CONTRATADO, tem justo e acertado entre si, de forma amigável, o que se segue relativamente a
celebração do Termo de Distrato referente ao Contrato n° 00155/2021.
Belém - PB, 04 de janeiro de 2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N° 0008/2021
A presidente da Comissão de Licitação do município de Conceição – PB torna público para
conhecimento dos licitantes do processo na modalidade Tomada de Preços n° 0008/2021 a abertura
dos envelopes das propostas de preço da referida licitação, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO/PB – CONTRATO DE REPASSE Nº 893900/2019/MDR/CAIXA. Assim, a sessão
para abertura dos envelopes de proposta de preço será realizada no dia 07 de janeiro de 2022 às
09h00min. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação,
Rua Capitão João Miguel – Centro Administrativo Integrado, S/N – São José – Conceição-PB, nos
horários entre 08h00min e 12h00min dos dias úteis. E-mail: licitacao@conceicao.pb.gov.br
Conceição – PB, 05 de Janeiro de 2022.
FRANCISCO EDIVAN CIRILO VIEIRA
Presidente da Comissão/Suplente
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE
COXIXOLA–PB. LICITANTES HABILITADOS: AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA; CONSTRUTORA MONTEIRENSE EIRELI; TORRES CONSTRUCOES LTDA. LICITANTES
INABILITADOS: JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA – ITENS: 6.1.4.2.1.1 E 6.1.4.3.1;
LIVRAMENTO CONSTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS EIRELI – ITEM: 6.1.2.2; QUALITY
CONSTRUCOES LTDA – ITEM: 6.1.3.2; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – ITENS:
6.1.3.1 E 6.1.3.2. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos
do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo
interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será
realizada no dia 14/01/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Manoel José das
Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas
dos dias úteis. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com.
Coxixola - PB, 05 de Janeiro de 2022
JERRI ADRIANO CORREIA DE BRITO
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/PB, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,
resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS
de nº 03.2021, fundamentada no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Procuradoria Jurídica
do Município, no valor total de R$ 245.035,28 – Duzentos e quarenta e cinco mil trinta e cinco reais e
vinte e oito centavos, em favor da empresa ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E
LOCAÇÕES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.881.170/0001-46, cujo objetivo, é a contratação de empresa para execução dos serviços de Construção de Portais Turísticos no Município de
Cuitegi/PB, conf. CONTRATO DE REPASSE com a UNIÃO FEDERAL, por intermédio do MINISTÉRIO DO TURISMO, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUITEGI/PB, de nº 887357 / 2019 / MTUR/CAIXA. REGIME DE EXECUÇÃO “EMPREITADA
POR PREÇO GLOBAL. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do
termo de contrato, conforme instrumento convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA
SUA EFICÁCIA.					
Cuitegi/PB, 05 de janeiro de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
O Presidente da CPL comunica o cancelamento da sessão pública das 10h00min do dia 06 de
Janeiro de 2022, que objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução
dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e assentamento de meio-fio granítico, no distrito
de Estacada, Município de Curral de Cima-PB. Justificativa: Para readequações no instrumento
convocatório. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no seguinte
endereço - Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB.
Curral de Cima - PB, 05 de Janeiro de 2022.
GETULIO COSTA DE ARAUJO
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na
Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 10h00min do dia 26 de Janeiro de
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa
Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos
e assentamento de meio-fio granítico, no distrito de Estacada, Município de Curral de Cima-PB.
Recursos: Próprios/Caixa. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores] das referidas normas. Informações:
no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83)
98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Curral de Cima - PB,05 de Janeiro de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 14:30 horas do dia 19 de Janeiro
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada
de medicamentos diversos constantes da Tabela de Preços ABC FARMA vigente - maior desconto,
mediante a apresentação de receita médica. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3635-1013.
Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com
Damião - PB, 05 de Janeiro de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 15:00 horas do dia 19 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Trator Agrícola
para o Município de Damião/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3635-1013.
Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com
Damião - PB, 05 de Janeiro de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.0001/2022
COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº. 001/2022
OBJETIVO contratação de empresa especializada na prestação de serviços de corte de terras
a serem trabalhadas com um trator com grade hidráulica e traçado, com motorista, combustível e
manutenção, 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, do Edital.
A reunião dia 14 de JANEIRO de 2021 as 09:01hs na sala da CPL, informação no endereço
Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB, e-mail prefeituradedesterrocpl@gmail.com/ portaldecompraspublicas.com.br/3/Pregoes/Pregao/ de segunda a
sexta de 08;00 a 12;00hs
Desterro - PB, 03 de Janeiro de 2022.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUE SOARES
Pregoeiro Oficial/PMD
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.0001/2022
COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 001/2022
OBJETIVO contratação de empresa especializada na prestação de serviços de corte de terras
a serem trabalhadas com um trator com grade hidráulica e traçado, com motorista, combustível e
manutenção, 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, do Edital.
A reunião dia 14 de JANEIRO de 2021 as 09:01hs na sala da CPL, informação no endereço
Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB, e-mail prefeituradedesterrocpl@gmail.com/ portaldecompraspublicas.com.br/3/Pregoes/Pregao/ de segunda a
sexta de 08;00 a 12;00hs
Desterro - PB, 03 de Janeiro de 2022.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUE SOARES
Pregoeiro Oficial/PMD
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.0001/2022
COMISSÃO DE PREGÃO
ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 001/2022
ONDE -SE-LÊ: A reunião dia 14 de JANEIRO de 2021 as 09:01hs na sala da CPL, informação
no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB, e-mail prefeituradedesterrocpl@gmail.com/ portaldecompraspublicas.com.br/3/Pregoes/Pregao/ de
segunda a sexta de 08;00 a 12;00hs
LEIA-SE-CORRETAMENTE A reunião dia 17 de JANEIRO de 2021 as 09:01hs na sala da CPL,
informação no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro
PB, e-mail prefeituradedesterrocpl@gmail.com/ portaldecompraspublicas.com.br/3/Pregoes/Pregao/
de segunda a sexta de 08;00 a 12;00h
Desterro - PB, 04 de Janeiro de 2022.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUE SOARES
Pregoeiro Oficial/PMD
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, por meio do site www.gov.br/compras,
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA
SIMPLES DESTINADO AO TRANSPORTE EM DECÚBITO HORIZONTAL DE PACIENTES QUE
NÃO APRESENTAM RISCO DE VIDA PARA REMOÇOES SIMPLES E DE CARÁTER ELETIVO,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 19 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 07:30 as 11:30 e
das 13:30 Às 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@pmdonaines.
pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.gov.br/compras.
Dona Inês - PB, 04 de Janeiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE FORMA PARCELADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES
E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA
MUNICIPAL DE GADO BRAVO e: CT Nº 02302/2021 - MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA LTDA – ME - Apostila 01 - acréscimo médio de 24,65%. ASSINATURA: 17.12.21
Gado Bravo – PB, 17 de Dezembro de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022-SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h00min, do dia 19 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Registro de preços para aquisição
de óleo diesel comum S 500 para atender a frota veicular da administração municipal Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal
nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.
Guarabira - PB, 05 de Janeiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022-SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 10h00min, do dia 19 de Janeiro de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Registro de preços para
Aquisições de motocicletas de 160 Cilindradas ou superior para a STTRANS. Recursos: previstos
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007.
Informações e retirada do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço
supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.
Guarabira - PB, 05 de Janeiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de combustíveis,
destinados ao atendimento da frota veicular pertencente e/ou locada à Edilidade, Fundos Municipais
de Saúde e Assistência Social. 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 003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.
gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.
Gurinhém - PB, 05 de Janeiro de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE
Pregoeiro Oficial
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João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 6 de janeiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
PORTARIA ADMINISTRATIVA GP/Nº 01 /2022
O Prefeito Constitucional de Ibiara, Estado da Paraíba, usando das atribuições conferidas pelo
art. 39, incisos II, IV e XI da Lei Orgânica Municipal, bem como artigo 51 da Lei 8.666/93, Resolve:
Art. 1º - Designar os servidores desta Prefeitura Municipal para integrar a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
I - Membros Titulares:
a) LETÍCIA HELEN MARQUES RODRIGUES (servidora do quadro de comissionados) – Presidente;
b) MARIA DO ROSÁRIO FÉLIX DE LIMA (servidora do quadro de comissionados);
c) SEBASTIÃO BATISTA PALITÓ (servidor do quadro de efetivos).
II - Membros Suplentes:
a) VICENTE LUCAS XAVIER RIBEIRO (servidor do quadro de comissionados);
b) MARIA LUCIVÂNIA RODRIGUES (servidora do quadro de comissionados).
Art. 2º - Fica designada a PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO:
I - Membros Titulares:
a) LETÍCIA HELEN MARQUES RODRIGUES (servidora do quadro de comissionados) – Pregoeira Titular;
b) JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA (prestador de serviços) - Pregoeiro
Substituto;
c) MARIA DO ROSÁRIO FÉLIX DE LIMA (servidora do quadro de comissionados) – equipe
de apoio;
d) SEBASTIÃO BATISTA PALITÓ (servidor do quadro de efetivos) – equipe de apoio;
II - Membros Suplentes:
a) VICENTE LUCAS XAVIER RIBEIRO (servidor do quadro de comissionados) –equipe de apoio;
b) MARIA LUCIVÂNIA RODRIGUES (servidora do quadro de comissionados) - suplente da
equipe de apoio.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Registre-se,
Publique-se.
Gabinete do Prefeito, em 3 de janeiro de 2022.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
COMUNICADO - FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica que a sessão pública para continuidade dos trabalhos - fase habilitação - da licitação modalidade Tomada de Preços nº 00004/2021,
que objetiva: Execução dos serviços de construção de unidade escolar com seis salas de aula neste
Município; será realizada às 09:00 horas do dia 10 de janeiro de 2022, no mesmo local da primeira
reunião na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB. Informações: no horário das 08:00 às
12:00 dos dias úteis, no referido endereço. E-mail: licitacaoinga@gmail.com.
Ingá - PB, 05 de Janeiro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: Contratação de empresa de construção civil para, execução dos serviços de reforma
e ampliação das seguintes Escolas EMEF Bemvindo Alves da Silva no Sítio Jurema; EMEF Antônio
Rodrigues de Oliveira no Sítio Jacaré e a Escola EMEF José Barbosa de Medeiros, pertencentes ao Município de Itatuba-PB. LICITANTES HABILITADOS: ESTRUTURAL SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ:05.881.170/0001-46; FM CONSTRUCOES E
ADMINISTRACOES EIRELI CNPJ: 11.958.594/0001-64; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI CNPJ:
26.951.460/0001-99; PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI CNPJ: 40.760.485/0001-36;
PLANENG ENGENHARIA LTDA CNPJ: 27.700.986/0001-69. LICITANTES INABILITADOS: B
& F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 29.842.086/0001-81; CONSTRUTORA APODI
EIRELI – CNPJ: 17.620.703/0001-15; CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI - CNPJ: 10.744.571/0001-94; D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - CNPJ:
32.666.677/0001-50; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA
– CNPJ: 42.733.975/0001-79; GR CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ: 27.450.426/0001-01; GPS
GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 12.350.951/0001-70; JGM
ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 28.697.127/0001-20; LA ENGENHARIA E
LOCACOES EIRELI - CNPJ: 24.621.931/0001-75; MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
- CNPJ: 44.035.127/0001-11; META COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 29.903.019/000120; PAINEL ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - CNPJ: 39.411.366/0001-99; QUALITY CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 26.183.729/0001-34; SAO BENTO INSTALACOES E MANUTENCAO
EIRELI - CNPJ: 30.194.428/0001-83; TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP - CNPJ:
15.034.271/0001-35. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos
do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB,
no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: licitacao@
itatuba.pb.gov.br.
Itatuba - PB, 04 de Janeiro 2022.
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.025/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/077696
CHAVE CGM: 5EY9-PCK1-T4JT-4H6B
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente
autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da Concorrência
Pública Nº 07.025/2021, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em diversos
bairros, na cidade de João Pessoa/PB (Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Santa Inês, Rua Cidade
de Marizópolis / Bairro Cidade Universitária: Rua João Batista de Carvalho Moura / Bairro Mangabeira VI: Rua Filomena Trigueiro e Rua Cel. Pedro Gonzaga de Lima). Da análise das propostas
de preços oferecida pela parte interessada e na forma de toda fundamentação exposta em Ata, a
Comissão Setorial de Licitação decidiu e julgou CLASSIFICADA a proposta da empresa KANOVA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 11.306.141/0001-531, no valor de R$ 1.285.510,11
(Um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e dez reais e onze centavos. Em cumprimento
aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor
recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser
processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do
Processo nº 2021/077696, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta
decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.
João Pessoa, 05 de janeiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima
Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo Nº 2021/080577/SEINFRA
Modalidade: Concorrência Pública nº 07.027/2021
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços
de Implantação de Drenagem e Pavimentação em Paralelepípedos no Bairro do Bessa (Rua Pastor
José Ferreira, Av. Presidente Café Filho, Rua Francisco Carneiro e Rua Washington Cahino) e Bairro
da Torre (Rua Minervino Bione), na Cidade de João Pessoa/PB.
Tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas
todas as suas fases legais e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93, não sendo
verificado nenhum vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos
todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e
adjudico o objeto desta Concorrência Pública, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação,
declarando vencedora da licitação à empresa APN CONSTRUTORA - CNPJ Nº 08.317.848/000150, com proposta no valor de R$ 416.200,15 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL, DUZENTOS
REAIS E QUINZE CENTAVOS).
João Pessoa, 05 de janeiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário de Infra Estrutura /PMJP
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-072/2021
Chave CGM: BHKH-X5RL-JZFD-58TI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2021/037546.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES,
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Pregoeira Substituta, torna público que, devido
a não circulação do Aviso de licitação junto ao Diário Oficial da União, prejudicando assim a contagem
do prazo legal, fica SUSPENSA, “sine die”, a referida licitação marcada para o dia 13/01/2022 às
09hs00min (horário de Brasília), devendo oportunamente ser fixada nova data.
João Pessoa, 05 de janeiro de 2022.
Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-071/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2021/058540.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES DO
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, torna público que, devido a
não circulação do Aviso de licitação junto ao Diário Oficial da União, prejudicando assim a contagem
do prazo legal, fica SUSPENSA, “sine die”, a referida licitação marcada para o dia 13/01/2022 às
10hs00min (horário de Brasília), devendo oportunamente ser fixada nova data.
João Pessoa, 05 de janeiro de 2022.
Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
ERRATA
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: WZCU-2YIV-091J-JQ7U
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09047/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/107126
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 915836

Onde se lê:
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de Kits do Projeto “Palavra Cantada na
Escola”, para as unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino
de João Pessoa, pelo período de 12 meses.
Leia se:
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de Kits do Projeto “Palavra Cantada
na Escola”, para as unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de
Ensino de João Pessoa.
Fica mantida as demais informações. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site
www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 03/01/2022, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá
no dia 14/01/2022, 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 30 de
dezembro de 2021.
João Pessoa, 05 de janeiro de 2022.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: KTIU-ZI7F-4CEM-JHVP
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09046/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/082819
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 916502
OBJETO: Aquisição de materiais e insumos para a biossegurança dos alunos, professores e
servidores das unidades escolares, CREIS e do CEI (Centro de Educação Integrado) da Secretaria
de Educação contra a COVID-19.
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 07/01/2022, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá no dia
21/01/2022, às 08h30 e disputa às 09h. 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 06 de janeiro de 2022.
João Pessoa, 05 de janeiro de 2022.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

Publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 101694/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.041/2021
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO
– ACESSÓRIO PARA BISTURI, DESTINADO AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS
O Instituto Cândida Vargas, através da Pregoeira Srª. Karla Renata Marinho Alves, torna público aos interessados, que em virtude da necessidade da realização de correções no Anexo I do
Edital para melhor adequação técnica, resolve SUSPENDER “Sine Die”, o Pregão Eletrônico nº
23.041/2021, sob o número da licitação 914796. Ressaltamos ainda, que após os devidos ajustes,
a CSL publicará novo aviso reabrindo o prazo inicialmente estabelecido.
João Pessoa, 05 de Janeiro de 2022.
Karla Renata Marinho Alves
Pregoeira da CSL

Prefeitura municipal de Piancó
AVISO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 00046/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA: JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELI – ME - C NPJ nº
27.452.966/0001-16.
OBJETIVO: Contratação de serviços especializados de assessoria e consultoria a Comissão
Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de apoio nos processos licitatórios e contratos em
geral, buscar informações e consultas junto ao TCE, demais órgãos de interesse da administração,
como também a verificação mais detalhada na contratação por contratos diretos e por excepcional
interesse público da Prefeitura Municipal de Piancó-PB.
VALOR GLOBAL: R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais).
Piancó-PB, em 05 de janeiro de 2022.
Ratifico o presente processo nos termos da lei.
Daniel Galdino De Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.047/2021/SEINFRA– DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
07.017/2021/SEINFRA.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: PROMIX Comércio e Serviços Ltda - CNPJ Nº 38.425.816/0001-30
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MANGUEIRAS DE HIDROJATEAMENTO PARA
DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS .
VALOR TOTAL: R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais.)
Classificação Funcional: 11000.11107.17.451.5099.111059 –Implantação, Recuperação e Manutenção de Drenagem de Águas Pluviais.
Natureza da despesa: 33.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0.1.00-1001 - Próprios
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sr. Paulo Baptista da Cunha/ PROMIX
Comércio e Serviços Ltda.
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2022.
João Pessoa, 05 de janeiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2022
REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE
LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PIANCÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município de Piancó-PB, Estado da Paraíba.
DECRETA:
Art. 1º - Este Decreto Municipal tem por objetivo regulamentar em âmbito municipal a aplicação
da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos pelo
Poder Executivo Municipal, envolvendo todos os órgãos da administração direta e demais entidades
controlada direta ou indiretamente pela Prefeitura.
Art. 2º - O Município de Piancó está autorizado a utilização da Lei nº 14.133/2021 desde 1º de
abril de 2021.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na de sua publicação.
Registre-se
Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 05 de janeiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.001/2022
OBJETO: AQUISICAO DE PLACAS DE TOMBAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/122156.
Data da sessão: 19/01/2022
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
licitacoes
João Pessoa, 05 de janeiro de 2022.
Lucélia Alves Silva
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 19 de
Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada e
diária de medicamentos injetáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do
município de Joca Claudino/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Municipal nº 058/04; Decreto Municipal nº 049/21; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3563–1075. E-mail: jocaclaudinolicitacao@
gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Joca Claudino - PB, 05 de Janeiro de 2022
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa destinada a compra de
medicamentos de dispersão controlados a serem fornecidos de forma parcelada conforme demanda
específica da Secretaria de Saúde do Município de Juru PB. Abertura da sessão pública: 09:00
horas do dia 18 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 09:10 horas do dia 18 de janeiro de
2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº
123/06; Decreto Federal nº 5450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10024/19;
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Juru - PB, 06 de Janeiro de 2022.
Ronny Kleber Pereira De Lim
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de lagoa Seca - PB, nomeado
pela Portaria Nº 020/2021, TORNA PUBLICO, para fins de efeitos no disposto no § 3º do Atr. 109
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações que a empresa DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES,
SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, interpôs recurso administrativo contra o julgamento de habilitação da Tomada de Preços nº 00009/2021, ficando as demais licitantes, devidamente intimadas,
para, querendo no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR CONTRA RAZÕES AOS
RECURSOS INTERPOSTOS, conforme faculta o § 3º do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, contados da forma do Art. 110 do mesmo diploma legal, a partir da presente publicação,
ficando aos autos dos recursos e do procedimento licitatório com vista franqueada aos interessados.
Lagoa Seca - PB, 05 de Janeiro de 2022.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 00009/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para
conhecimento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00009/2021,
que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para Recuperação e Manutenção
de 05 (cinco) Unidades Básica de Saúde (UBS) do Município de Manaíra/PB, conforme Planilha
Orçamentária e Memorial Descritivo, o Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação
do referido processo realizado pela comissão de licitação. Considerações da Comissão: Empresas HABILITADAS por cumprirem todas as exigências do edital: CONSTRUTORA J. GALDINO
EIRELI - CNPJ: 20.227.311/0001-03; COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ:
11.170.603/0001-58; EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.750.635/0001-31;
INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 03.757.786/0001-84; SABUGI CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 42.354.190/0001-95; SPX CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI - CNPJ:
43.339.438/0001-01; TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI - CNPJ:
29.050.310/0001-00; TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS
LTDA - CNPJ: 21.933.413/0001-07. Licitantes inabilitados por não cumprir todas as exigências do
edital: CONSTRUTORA APODI EIRELI - CNPJ: 17.620.703/0001-15 - apresentou prestação de
garantia – Fiança (item 8.4.3) por instituição não autorizada pelo Banco Central, conforme consulta
efetuada e conforme - TCU, Acórdão nº 498/2011, Plenário; CONSTRUTORA BETAGAMA EIRELI CNPJ: 29.482.689/0001-10 - não apresentou prestação de garantia (item 8.4.3); CONSTRUTORA
NACIONAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 36.428.864/0001-56 – não apresentou
declaração independente de proposta (item 8.6.3); JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI - CNPJ:
34.955.075/0001-48 – não apresentou declaração das instalações, equipamentos e pessoal (item
8.5.3) e não apresentou declaração que o engenheiro passará 02 dias para averiguação (item 8.6.7);
PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.784.773/0001-86 - não apresentou
declaração das instalações, equipamentos e pessoal (item 8.5.3); RETA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 19.744.104/0001-39 – não apresentou prestação de garantia (item 8.4.3)
e não apresentou declaração que o engenheiro passará 02 dias para averiguação (item 8.6.7);
Informa ainda aos licitantes que as documentações estão a disposição dos mesmos e que a partir
da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua
o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada
na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.
Manaíra/PB, 05 de Janeiro de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR
PRESIDENTE DA CPL/PMM
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2022
ERRATA- Publicação do dia 05 de janeiro de 2022 no Jornal A União, pág. 26.
ONDE SE LÊ: 18 DE JANEIRO DE 2021.
LÊ-SE CORRETAMENTE: 18 DE JANEIRO DE 2022.
Informações à Rua Antônio Vieira, n° 01 – Centro, Nazarezinho-PB.
MARILDA SARMENTO LUIS
PREGOEIRA
Prefeitura Municipal de Nazarezinho
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0003/2022
A Pregoeira torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de uma
ambulância com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de
Nazarezinho-PB, conforme Edital. Abertura das propostas: dia 21 de JANEIRO de 2022, às 09h00
(horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível: www.
tce.pb.gov.br e www.nazarezinho.pb.gov.br.
Nazarezinho, 05 de janeiro de 2022.
MARILDA SARMENTO LUIS
Pregoeira
Prefeitura municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 00001/2022
A Prefeitura de Piancó torna público, por intermédio da comissão de licitação, a Chamada
Pública n. 00001/2022 a partir do dia 05 de janeiro de 2022, das 08:00 às 12:00 horas, com o
objeto credenciamento de pessoa Jurídica prestação de serviços especializados na área de saúde
com atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, CAPS TM (Transtorno
Mental), CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) CAPS-i (Centro de Atenção
Psicossocial infanto-juvenil), CER (Centro de Especialidade de Reabilitação), plantonistas/urgentistas e Psiquiatra Urgentista para o SAMU, UPA, serviços especializados de odontólogo para o
atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF), serviços de atendimento odontológico para
o CEO (Centro de Especialidades odontológico), Médico Auditor, Médico autorizador, Médico para
programa Melhor em Casa, atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB. O edital está
disponível em: www.pianco.pb.gov.br.
Piancó-PB, 05 de janeiro de 2022.
Bruna Marília Pereira Queiroz Nunes
Presidente da CPL

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO
Inexigibilidade n° 00046/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA: JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELI – ME - C NPJ nº
27.452.966/0001-16.
OBJETIVO: Contratação de serviços especializados de assessoria e consultoria a Comissão
Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de apoio nos processos licitatórios e contratos em
geral, buscar informações e consultas junto ao TCE, demais órgãos de interesse da administração,
como também a verificação mais detalhada na contratação por contratos diretos e por excepcional
interesse público da Prefeitura Municipal de Piancó-PB.
VALOR GLOBAL: R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais).
Piancó-PB, em 05 de janeiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura Municipal de Piancó
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO
DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO
DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ: 09.148.727/0001-95
CONTRATADO: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME, CNPJ 09.210.219/0001-90.
DECISÃO: mantenho a decisão do gestor de contratos na íntegra, que rescindiu o contrato nº
01.00033/2021 e aplicou a suspensão de contratar com este município por 02 anos.
Piancó-PB, 05 de janeiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ERRATA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2021
A Prefeitura Municipal de Prata, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados, que no Aviso de Licitação - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº.
002/2021, onde se lê: “a partir da data de 11 de janeiro de 2021 até 11 de janeiro de 2022”; leia-se:
“ a partir da data de 11 de janeiro de 2022 até 11 de janeiro de 2023”. Informações: das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB. Telefone:
(083) 3390–1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.
Prata - PB, 22 de Março de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE
UTENSILÍOS PARA COZINHA DAS ESCOLAS DO MUNICÌPIO DE QUEIMADAS – PB. Abertura da
sessão pública: 09:00 horas do dia 18 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 09:30 horas do
dia 18 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) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com.
Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Queimadas - PB, 05 de Janeiro de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N° 00061/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021
CONTRATADA: ALVARO JOSE DE ASSIS NETO, CNPJ Nº 34.376.445/0001-92.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto alterar a Cláusula Quarta do Contrato Original estimado no valor R$ 76.591,20 (Setenta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte
centavos), sendo aditado o valor de R$ 19.147,80 (Dezenove mil, cento e quarenta e sete reais e
oitenta centavos), que equivale a um percentual estimado de 25%, passando o valor inicial para
R$ 95.739,00 (noventa e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais),
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Encontra-se estabelecida na Cláusula Segunda do Termo
Aditivo 01.
FUNDAMENTO: Art. 65, inciso I da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
DATA DO TERMO ADITIVO: 29 de dezembro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N° 00129/2020
TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N°
22.514.781/0001-75.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias o Contrato Original, com vigência
a partir de 27 de dezembro de 2021 a 26 de maio de 2022, baseando-se na Cláusula Segunda - Do
Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONTRATO DE REPASSE N° 885809/2019 - MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
LUZIA/PB. 02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - 15.451.1004.1019 Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfáltica ou paralelepípedo).
Elementos de Despesa: 4490.51 - 1001 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1510 - Obras e Instalações.
FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias, (27/12/2021 a 26/05/2022).
DATA DO TERMO ADITIVO: 27 de dezembro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO
TOMADA DE PREÇO Nº 015/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, torna público o resultado da abertura de propostas, referente a Tomada de Preço, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
REFORMA DO COMPLEXO DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.
- CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP – R$ 1.548.561,43 (um milhão, quinhentos e
quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos).
- COFEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS, TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI – ME – R$
1.531.962,67 (um milhão, quinhentos e trinta e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e
sessenta e sete centavos).
Proposta vencedora do certame pertence a COFEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS, TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI – ME, com o valor de R$ 1.531.962,67 (um milhão, quinhentos e trinta
e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos).
Santa Rita - PB, 05 de janeiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, torna público o resultado da habilitação, referente a
Concorrência Pública, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO SOL NASCENTE, MUNICÍPIO
DE SANTA RITA, PB. Empresas habilitadas: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,
CNPJ n° 11.306.141/0001-53 e RESOLVE CONST. E EIRELI SERV. ELÉTRICOS -ME, CNPJ n°
14.162.031/0001-53. Comunica também que no dia 13 de janeiro de 2022, às 09:30, realizará a
sessão para a abertura das propostas. Os autos do processo licitatório encontram-se com vista
franqueada aos interessados.
Santa Rita - PB, 05 de janeiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR
Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2021
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas,
R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº
00025/2021, que objetiva: Locação de tratores de Pneus, para ficar a disposição da Secretaria
Municipal Agricultura e Meio Ambiente de São José de Espinharas/PB; com base nos elementos
constantes do processo correspondente, a:
CHAYA SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ Nº 43.520.516/0001-70, VALOR: R$ 141.750,00,
MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO, CNPJ Nº 17.950.324/0001-93, VALOR:
R$ 94.750,00; Valor Total: R$ 236.500,00
São José de Espinharas - PB, 05 de Janeiro de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO
Pregoeira Oficial
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições
legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
nº 00025/2021, que objetiva: Locação de tratores de Pneus, para ficar a disposição da Secretaria
Municipal Agricultura e Meio Ambiente de São José de Espinharas/PB; com base nos elementos
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es):
CHAYA SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ Nº 43.520.516/0001-70, VALOR: R$ 141.750,00,
MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO, CNPJ Nº 17.950.324/0001-93, VALOR:
R$ 94.750,00; Valor Total: R$ 236.500,00
São José de Espinharas - PB, 05 de Janeiro de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito

