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Governo aceita 
contraproposta de 
policiais militares
Além da incorporação integral da bolsa desempenho ao salário, João Azevêdo manteve 
10% de reajuste e aumentou para até 140,7% o valor da hora do plantão extra. Página 13

Foto: Secom-PB

Na base do diálogo, João Azevêdo 
(ao centro) acredita que a categoria 
irá acatar a negociação de ontem 
“para que na próxima segunda-feira 
a gente possa bater o martelo”

 Colunas

 A gente passa a vida lutando por um monte de 
coisas que não vai levar pra canto nenhum. E abandona 

aquilo que, de fato, nos traz alegria, intensidade, 
plenitude, como o nosso próprio corpo.  Página 10
Nelson Barros

Compreender nossos limites é estágio 
de sabedoria. Goethe, numa das suas poesias, 

admoesta que ‘é na limitação que se 
revela o mestre’.  Página 2

Damião Ramos Cavalcanti   

Muro Estrutura de gabião está sendo erguida para impedir 
que o mar destrua parte da calçada do Cabo Branco. Página 5

Foto: Clóvis Roberto

Últimas

Paraíba

Mulher de 31 anos é o primeiro 
caso de Ômicron no estado
Moradora de Campina Grande foi infectada em dezembro, 
após voltar de São Paulo; ontem, o Brasil registrou a 
primeira morte pela variante da Covid, em Goiás. Página 4
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Esportes

PB chama mais 65 professores 
aprovados em concurso público
Docentes irão ocupar cargos efetivos e vão ministrar aulas 
em 13 Gerências Regionais de Ensino da Rede Estadual. 
Esta é a quinta convocação de aprovados em 2019. Página 3

Economia
Reajuste na contribuição do MEI 
irá impactar 181 mil paraibanos

Salão de Artesanato abre nesta 
sexta-feira de modo presencial

Aumento do salário mínimo fará arrecadação mensal dos 
microempreendedores ter uma elevação de 10%. Taxa de 
inadimplência no estado chegou a 50% em 2021. Página 17

Em sua 33ª edição, evento será realizado em espaço na orla 
do Cabo Branco com a participação de 400 artesãos de todas as 
regiões da PB. Salão ficará aberto até 2 de fevereiro. Página 20

Geral

Copa do Brasil: adversários 
irão se conhecer no dia 17
Nessa data será realizado, no RJ, o sorteio dos confrontos 
para a primeira fase. Campinense e Sousa serão 
os representantes da Paraíba no torneio. Página 21

Diversidade

Humor com escracho ‘Pastoril Profano’ celebra 30 anos com novo 
espetáculo, que entra em cartaz hoje no Teatro Santa Roza, na capital. Página 9

Foto: Divulgação
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Destruído Um incêndio consumiu um 
supermercado e foram necessárias oito viaturas 
e 30 bombeiros para conter o fogo. Página 7

NA PARAÍBA*

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

465.082

22.395.322

295.218.167

9.604

619.730

5.457.474

CASOS vACINAS APLICADAS

------

333.998.993

9.334.373.790
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

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

Cultura



As reuniões que o governador João Azevêdo vem mantendo com 
representantes de associações de policiais e bombeiros evidenciam 
a aposta no diálogo como a ferramenta adequada para se construir 
saídas multilaterais para eventuais impasses relacionados a 
questões trabalhistas. Em situações análogas, ceder é um verbo 
estratégico, na conjugação de interesses de ambas as partes, porque 
bloqueia a dilatação da intransigência.

As rodadas de negociações que ora acontecem evoluem 
porque insiste-se na franqueza. O que o governador pede e 
também oferta é transparência; que os reais interesses dos 
policiais e bombeiros sejam respeitados, para que manobras 
de natureza eleitoreira não vinguem. Não é fácil para o gestor 
sintonizar os requerimentos salariais com os limites do tesouro 
estadual; mas ele faz o possível, portanto, as alternativas 
aparecem.

No encontro de ontem, Azevêdo voltou a demonstrar sua 
vontade de levar a bom termo as negociações com policiais e 
bombeiros. Anunciou que 100% da bolsa desempenho serão 
incorporados ao salário, em 48 meses, soma a ser acrescida dos 
10% de reajuste salarial que será implantado de forma imediata 
nos contracheques. Além disso, haverá reajuste de 24% no 
auxílio-alimentação e aumento no valor da hora do plantão 
extra.

Esse é o caminho. Sentar à mesa com o espírito desarmado 
e buscar soluções. Quem aposta no quanto pior melhor, com o 
intuito não de favorecer os trabalhadores da Segurança, mas de 
prejudicar o Governo, de olho nas eleições de outubro, presta um 
enorme desserviço não só à gestão e aos policiais e bombeiros, 
mas à população. A quebra da ordem não atinge apenas as ruas, 
mas leva intranquilidade também aos lares.

Estão certos o governador João Azevêdo, seus auxiliares e os 
representantes dos policiais e bombeiros ao se esforçarem para 
encontrar soluções, e não agir no sentido de construir becos 
sem saída. Que cada parte desempenhe bem os seus papéis; 
os trabalhadores apresentando legítimas reivindicações, 
o governo procurando atendê-las dentro do possível, tudo 
transcorrendo sem que se coloque em risco o bem-estar do 
povo paraibano.

A força do diálogo Qual o limite do seu coração?
É difícil saber quantas vezes ba-

teram nossos corações, sobretudo as 
vezes que eles ainda irão bater. Não 
há tecnologia que precise a quanti-
dade ou variação dos seus ritmos, 
ao ponto de predizer tais números, 
entre a vida e a morte. Acontece um 
vaivém; ora acelera, quando o corpo 
e a cabeça se agitam; ora desacelera, 
quando retornam à rotina, e voltam 
a se alterar nos momentos de emo-
ção. Porém, tudo nos limites que 
garantam a nossa vida. Há limites, 
inclusive às coisas que não têm vida, 
seja no tempo, seja no espaço. Mas o 
coração, que se considera o símbolo 
do amor, não entende bem seus pró-
prios limites. 

Fiz-me a pergunta 
o que seria o limite, no 
dia em que vi o filme O 
Céu é o Limite. Limite se 
define pelo espaço nas 
suas extensões; ou pela 
duração, quando se tra-
ta da divisão do tempo, 
que é um todo; mas, se-
parado em frações, determina-se o 
que inicia e o que termina ou chega 
a um certo limite. Embora já tenha 
escrito, em crônica anterior, que o 
tempo é uma categoria, na sua con-
ceituação, contínua, dividida ape-
nas por convenções humanas para 
a medição e a relação das nossas 
existências. Nesse aspecto, os limi-
tes são usados para aquilo que está 
submetido à continuidade ou à des-
continuidade de um referido tempo. 
Também, desde antes de Cristo (65 
a 8 AC) o poeta Horário filosofou: 
“Há uma medida nas coisas; existem, 
afinal, certos limites”.

Compreender nossos limites é 

estágio de sabedoria. Goethe, numa 
das suas poesias, admoesta que “é 
na limitação que se revela o mestre”. 
Essa compreensão deve se estender, 
a partir dos limites das coisas elásti-
cas e inelásticas. Um metro de tal fio 
até quanto ele poderá ser esticado, 
sem se romper? Ou quantos quilos 
ele suporta suspender, cem ou du-
zentos? E uma liga de aço teria qual 
limite ao fogo? A nossa saúde possui 
limites bem diferenciados dos acima 
citados. Até mesmo a fadiga dos 
mais preparados e sadios atletas 
derruba-os nos campos, pistas ou 
tatames da vida, quando os limites 
não são respeitados. Ninguém deve 
exigir que seu corpo supere seus 

reais limites. 
O limite se caracte-

riza como assunto sério, 
quando ele se refere aos 
desejos da criança vo-
luntariosa, querendo fa-
zer o que, racionalmen-
te, não se deve. Então os 
educadores ou pedago-

gos criticam os pais, que educaram 
seus filhos, não ensinando-lhes li-
mites. Tal má educação produzirá 
adultos, sem limites aos desejos dos 
seus “egos” ou de um mundo só para 
eles. Desrespeitar limites também 
desune a união de pessoas ou separa 
unidos. Multiplicam-se os casos em 
que o amante alerta a amada; ou ela, 
o amado: “Você já passou do limite”, 
dando tudo como terminado... Pois 
é, limite encerra coisa seríssima. Os 
sonhos não sofrem limites da reali-
dade. Todos os humanos temos im-
pulsos a sonhar desejos, mas apenas 
realizáveis, se não ultrapassarem os 
limites da razão. 

A tortura como lei
A lembrança desenha a menina inocen-

temente deitada no chão da sala enquanto 
o pai, numa rede, descansa da lida diária no 
campo. Entre pedaços de versos de cordel, 
retalhos de benditos e causos tantos ele 
conta as histórias de Ana do Livramento, 
em São João do Rio do Peixe, e o tratamento 
cruel que ela dispensava aos seus escravos. 
Quão constrangida ficava ao ouvir as nar-
rativas do sofrimento impingido ao escravo 
Miguel, submetido a sucessivas sessões de 
torturas, no limite da privação de um copo 
de água, que o obriga a saciar a sede com a 
própria urina.

Essas memórias são alimentadas e 
atualizadas com a lei-
tura do artigo Tortu-
ra e Morte no Rio do 
Peixe, de Frassales 
Cartaxo, ao comen-
tar o livro de Wlisses 
Estrela, Senhores e 
escravos do sertão da 
Paraíba (1850-1888), 
resultado de sua dis-
sertação de mestrado. 
Ainda não li o traba-
lho de Wlisses, mas, 
a partir do artigo de 
Frassales, vejo como é 
importante a pesquisa 
e o conhecimento para 
a compreensão da história, esclarecendo 
eventos e interpretando situações que, 
na leitura aligeirada do cotidiano, ficam 
borrados e difusos de noções antecipadas, 
conceitos forjados na espontaneidade de 
dia a dia e que trazem, com frequência, 
marcas e signos de preconceitos, de visões 
parciais e posições arraigadas e, muitas 
vezes, intransigentes.

Assim é que, na infância, as narrativas 
de Ana do Livramento trazidas por meu 
pai constroem em minha cabeça a con-
cepção de uma mulher malvada, despida 

de qualquer sentimento de humanidade 
e de caridade cristã. E a projetava como 
alguém tenebroso, com a perversidade 
que a suspendia a condição de monstro. E 
assim, via a escravidão e todas as mazelas e 
crueldades que dela se narrava, como uma 
questão de indivíduos que, embrutecidos 
por ausência de formação cristã, se trans-
formavam em torturadores, violentadores, 
feitores cruéis e abjetos.

Somente a compreensão da escravidão 
como um sistema político e econômico de-
senhado e executado pelos homens em suas 
interações e relações sociais e culturais me 
faz deslocar o foco de compreensão de Ana 

do Livramento e da 
escravidão. Leituras, 
pesquisas, entendi-
mentos me trazem 
elementos de com-
preensão da escra-
vidão como um mo-
delo de organização 
da vida. Modelo que 
tem como ferramen-
tas essenciais de sua 
possibilidade de exis-
tir a tortura do escra-
vo, a sua negação de 
pessoa, o suplício dos 
corpos e das mentes, 
a desqualificação de 

saberes, crenças, cor de pelo do escravo, 
que também passa a aceitar a tortura como 
punição por sua desobediência, sua inferio-
ridade. Uma aceitação que traz, no discurso 
religioso, um importante método de legiti-
mação e de resignação a esta ordem. Uma 
ordem que, com certeza, registra as ações 
e atos de Ana do Livramento em novenas 
marianas, em missas e terços rezados, em 
preces e súplicas elevadas ao alto. Ora, seus 
escravos eram sua propriedade. Deles, a 
lei a ela assegurava a posse, o domínio e a 
tortura.

 Compreender 
nossos limites 
é estágio de 

sabedoria   

 Leituras, pesquisas, 
entendimentos me trazem elementos 
de compreensão da escravidão como 
um modelo de organização da vida. 
Modelo que tem como ferramentas 
essenciais de sua possibilidade de 
existir a tortura do escravo, a sua 

negação de pessoa...   
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Candidatos foram aprovados em concurso público promovido pelo Governo paraibano no ano de 2019
O Governo do Estado da 

Paraíba, por meio da Secreta-
ria de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia, publicou 
ontem o edital de convocação 
dos 65 novos professores de 
Educação Básica 3 que foram 
aprovados no concurso públi-
co promovido pelo Estado no 
ano de 2019. Os professores 
irão ocupar cargos efetivos 
e vão ministrar aulas em 13 
Gerências Regionais de Ensi-
no da Rede Estadual. Esta é a 

quinta convocação de aprova-
dos referente ao concurso pú-
blico de 2019.

As nomeações serão 
publicadas no Diário Ofi-
cial do Estado (DOE) no dia 
29 de janeiro. Os professo-
res serão convocados para 
posse efetiva, em cerimônia 
que acontecerá de forma re-
mota. 

A declaração de exercício 
dos aprovados será expedida 
a partir do próximo mês de 

fevereiro. A lista completa dos 
candidatos aprovados está 
disponível no DOE de ontem 
(6) https://auniao.pb.gov.
br/servicos/arquivo-digital/
doe/2022/janeiro/diario-ofi-
cial-06-01-2022.pdf.

Cronograma
Os candidatos convoca-

dos precisam ficar atentos aos 
prazos do cronograma para 
que possam seguir os passos 
estabelecidos para a posse.

Mais 65 professores de Educação 
Básica são convocados pelo Estado
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O economista, consul-
tor de empresas e ex-supe-
rintendente do Instituto de 
Desenvolvimento Municipal 
e Estadual da Paraíba (Ide-
me), Mauro Nunes Pereira, 
morreu ontem, em João Pes-
soa, após sofrer uma parada 
cardíaca. Ele completaria 80 
anos no próximo dia 17.

Além do cargo que ocu-
pou à frente do Ideme, en-
tre os anos de 2011 e 2014, 
Mauro Nunes foi fundador e 
diretor executivo do Núcleo 
de Assistência Industrial da 
Paraíba (NAI), que deu ori-
gem ao que é, atualmente, o 
Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae), onde tam-
bém assumiu a Superinten-
dência de Planejamento e 
Serviços, e foi consultor em 
Gestão Pública e Empreen-
dedorismo.

Na década de 1980, as-
sumiu uma coluna diária em 

A União, assinando a seção 
“Economia e Negócios” com 
análises do cenário nacional 
e local, bem como da influên-
cia externa nos negócios do 
país. Seu texto de estreia, em 
29 de abril de 1983, intitula-
do “Primeiras linhas”, abor-
dou temas como inflação, 
taxa de juros, desemprego e 
dívida externa.

Conhecido pelos tra-
balhos realizados nas áreas 
de negócios, planejamento 
estratégico e sustentável, 
Mauro Nunes deixa contri-
buições memoráveis para o 
desenvolvimento econômi-
co regional. Entre os seus 
feitos, destaca-se a implan-
tação do  Programa Munici-
pal de Apoio aos Pequenos 
Negócios de João Pessoa 
(Empreender-JP), adminis-
trado entre 2005 e 2020 
pela Prefeitura e o Plano 
Gestão Municipal de Exce-
lência.

Mauro Nunes Pereira 
era graduado em Econo-
mia pela antiga Faculdade 

de Ciências Econômicas da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), onde tam-
bém foi professor adjun-
to durante 27 anos (1978 
- 2005), e especialista em 
Planejamento, Organização 
e Implantação de Empreen-
dimentos. Ele também ocu-
pou o cargo de assessor 
especial da Secretaria de 
Planejamento da Paraíba 
(Seplan).  

O economista também 
dedicou parte da sua vida 
profissional à realização de 
palestras em escolas, uni-
versidades e centros de for-
mação, além de participar 
de conferências e simpósios 
nacionais e internacionais 
sobre práticas de empreen-
dedorismo, administração 
de empresas, desenvolvi-
mento organizacional e te-
mas motivacionais.

O corpo de Mauro Nu-
nes Pereira foi sepultado 
ontem, no Cemitério Par-
que das Acácias, na capital, 
por volta das 17h.

Mauro Nunes Pereira é 
sepultado em João Pessoa

Na década de 1980, o economista, consultor de empresas e 
ex-superintendente do Ideme, Mauro Nunes Pereira, assumiu uma 
coluna diária em A União, assinando a seção “Economia e Negócios” 

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Cronograma

Etapas Mês Local Horário

Nomeação

Posse (On-line)

Declaração de Exercício

29 de janeiro de Publicação dos 
Atos de Nomea-
ção no Diário Ofi-
cial do Estado 

A partir da
nomeação

Gerência Opera-
cional de Posse 
-GOPOS/SEAD- 
gopos@sead.pb.gov.

8h às 12h e de 
13h30 às 16h30

Fevereiro de 2022
Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e 
Tecnologia – 1º Bloco – 
Centro Administrativo - 
Rua João da Mata S/N –
Jaguaribe – João Pessoa 
– PB. 

8h às 12h e das 
13h30 às 16h30

ESP-PB é credenciada para 
especializações Latu Sensu

A Escola de Saúde Públi-
ca da Paraíba (ESP-PB) rece-
beu credencial do Conselho 
Estadual de Educação para a 
oferta de cursos presenciais 
de Pós-Graduação Latu Sen-
su. Trata-se de um avanço 
histórico considerável para a 
formação dos trabalhadores 
e gestores do SUS da Paraíba.

“É um reposicionamen-
to de possibilidades com 
relação às formações dis-
ponibilizadas pela ESP-PB e 
nos possibilita, assim como 
em outras instituições de 
ensino, a essa oportunida-
de de ter cursos de espe-
cialização com certificação 
própria”, explicou o dire-

tor geral da ESP-PB, Felipe 
Proenço.

Segundo Felipe, essa no-
vidade só se tornou viável pelo 
modelo de Escola de Saúde 
Pública e, para tal, desde que a 
Escola foi criada, em 2021, foi 
iniciado um processo de revi-
são de todo o Regimento Inter-
no e do Projeto Pedagógico.

O prefeito de Cabedelo, Vitor 
Hugo (DEM), foi às redes sociais 
para lamentar a postura adotada 
pelos deputados Cabo Gilberto 
(PSL) e Wallber Virgolino (Patrio-
ta), que estimularam vandalismo 
contra viaturas e outros equipa-
mentos do patrimônio público da 
Paraíba. “Gilberto e Walber fa-
zendo politicagem barata, deve-
riam estar na rua defendendo o 
povo dos bandidos. 

Postura 
O pré-candidato à Presidência 
da República pelo Podemos, Sér-
gio Moro, está na Paraíba desde 
ontem, em João Pessoa, onde se 
reuniu com políticos, empresários 
e concedeu entrevista à imprensa. 
Hoje, O ex-juiz estará em Campi-
na Grande. O também, ex-ministro, 
vem ladeado pela presidente na-
cional do partido, a deputada fede-
ral Renata Abreu, e Luciano Bivar, 
presidente nacional do PSL. 

Ainda não está confirmada a criação 
das federações partidárias pelo Tri-
bunal Superior Federal (STF) para as 
eleições, mas os partidos políticos não 
param de articular e conversar sobre 
o tema. As negociações mais recentes 
estão acontecendo entre O PSC e o 
Patriota, segundo o próprio presidente 
nacional do PSC, ex-senador e ex-de-
putado federal, Marcondes Gadelha. 

FEdEração 

JovEns quE coMPLEtaM 18 anos EM 2022
dEvEM sE inscrEvEr no aListaMEnto MiLitar

Moro EM JP E cG

Os jovens brasileiros do sexo masculino que completarem 18 anos em 2022 devem se 
inscrever para o alistamento militar. No Brasil o alistamento militar é obrigatório, 
e quem não se alistar pode ter uma série de problemas, como a proibição de: 
Ingressar como funcionário, empregado ou associado em instituição, empresa 

ou associação oficial, oficializada ou subvencionada; Assinar contrato com o 
Governo Federal, estadual, dos territórios ou municípios; Prestar exame ou 
fazer matrícula em qualquer estabelecimento de ensino; Obter carteira pro-
fissional, registro de diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição 
para o exercício de qualquer função e licença de indústria e profissão; Fazer 
inscrição em concurso para provimento de cargo público; exercer, a qualquer 

título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função 
pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação; receber qualquer prêmio 
ou favor do Governo Federal, estadual, dos territórios ou municípios. Mais um 
pré-candidato. 

UN Informe

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) informou que o orça-
mento previsto para 2022 terá aumento de 17% 
em relação ao do ano passado. De acordo com 
o órgão, os recursos esperados subiram de R$ 
3,14 bilhões para R$3,68 bilhões. O aumento 
de R$ 540 milhões garantirá o pagamento in-
tegral das bolsas de pós-graduação no país e a 
formação de professores.

PEsquisa

vEnEziano E zé dircEu 

caPtação

Quem está em João Pessoa fazendo articulações 
políticas é o ex-ministro da Casa Civil no primeiro 
mandato do presidenciável Luiz Inácio Lula da Sil-
va, Zé Dirceu. O último encontro na capital parai-
bana foi com o senador Veneziano Vital do Rêgo 
(MDB). “Conversei com ele. Falamos vários as-
suntos e temas diversos. Incluindo apreciações e 
abordagens nacionais e em nível estadual,” disse.

Fundada há quatro anos por mães de crianças com Trans-
torno do Espectro Autista (TEA) que buscavam se unir em 
prol de políticas públicas para pessoas om deficiência, a 
Associação Integrada Mães de Autista (AIMA) lança ago-
ra uma campanha para captar recursos e construir uma 
sala de educação física na sede da organização.

* Rico Farias, titular desta coluna, está em recesso, 
retornando ao espaço na edição do próximo dia 11.

Da Redação* 



Mulher, residente em Campina Grande, tomou as duas doses da vacina, não precisou de internação e é considerada recuperada

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou, na 
tarde de ontem, o primeiro 
caso de contaminação pela 
variante Ômicron na Paraí-
ba. A mulher, residente em 
Campina Grande, foi vacina-
da com duas doses da Pfizer, 
não precisou de internação 
e é considerada recuperada. 

Apesar da data de confir-
mação, a paciente foi atendi-
da no Hospital de Clínicas de 
Campina Grande no dia 13 
de dezembro, onde realizou 
exame para o diagnóstico da 
doença. Com 31 anos, a mu-
lher apresentou sintomas da 
doença desde o dia 10, após 
histórico de viagem para 
São Paulo, onde teve contato 
com um caso sintomático da 
doença, no dia 8 do mesmo 
mês.

Na unidade de saúde, a 
jovem foi avaliada, examina-
da e liberada para prosseguir 
com o tratamento em resi-
dência. O resultado positivo 
no Hospital de Clínicas foi 
encaminhado para o Labo-

ratório Central de Saúde Pú-
blica do Estado da Paraíba 
(Lacen-PB) no dia 14 e, no 
dia seguinte, enviado para 
a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), no Rio de Janeiro. 
Lá, através da Rede Genô-
mica, as amostras com alta 
carga viral são avaliadas e 
sequenciadas para que as 
variantes e linhagens sejam 
identificadas. O resultado, 
porém, só foi enviado à Pa-
raíba ontem.

De acordo com Geraldo 
Medeiros, secretário de Es-
tado da Saúde, o sequencia-
mento leva de 15 a 20 dias 
para ser realizado. Mesmo 
com o período de tempo, o 
gestor admite a possibilidade 
de mais casos, mas ainda não 
confirma a contaminação co-
munitária.

“Transmissão comunitá-
ria ainda não, mas é provável 
que tenhamos mais casos da 
Ômicron circulando na Paraí-
ba. Essas amostras são envia-
das para a Fiocruz, no Rio de 
Janeiro, o que é uma rotina 
desde o início da pandemia. 
As suspeitas, com alta carga 
viral, são enviadas para que 

seja feito o sequenciamento 
genômico. E aí, é isso, dura 
15 ou 20 dias”, ressaltou o 
secretário.

A confirmação do caso 
acontece em um momento de 
alta nas hospitalizações por 
Covid-19 e, ainda, no mes-
mo dia da primeira morte 
em decorrência do agrava-
mento do quadro ocasionado 
pela variante Ômicron. Só 
em janeiro, desde o dia 1º, o 
Estado confirmou a hospita-
lização de 78 pessoas para 
o tratamento da doença em 
hospitais públicos.

Para redobrar os cuida-
dos no momento em que a 
nova variante se torna pre-
valente em todo o mundo, o 
secretário afirmou a necessi-
dade de manter os cuidados 
individuais e básicos.

“É um alerta a todos os 
paraibanos e paraibanas no 
sentido de manter o uso de 
máscaras, lavar as mãos com 
sabão, usar álcool em gel e 
manter distanciamento so-
cial, além de procurar evitar a 
presença em locais públicos e 
com aglomeração”, finalizou 
Geraldo Medeiros.

Primeiro caso da variante 
Ômicron é identificado na PB
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Neste mês

Feira Móvel do Produtor vai 
ser no Largo da Gameleira

Com o objetivo de 
impulsionar as ativida-
des turísticas na cidade, 
a Feira Móvel do Produ-
tor neste mês de janeiro 
acontece exclusivamen-
te no Largo da Gamelei-
ra, na orla da capital. O 
projeto, promovido pela 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb), 
surgiu no ano passado e, 
em seis meses, conseguiu 
proporcionar mais de R$ 
400 mil em vendas para 
microempreendedores, 
produtores rurais e arte-
sãos, com vínculo na Pre-
feitura de João Pessoa.

Dos dias 12 a 16, das 
15h às 21h, quem passar 
pelo local vai poder en-
contrar produtos como 
artesanato, gastronomia, 
flores ornamentais, entre 
outros artigos. “Fizemos 
essa mudança no horário 
habitual, que geralmente 
encerrava às 20h, por-

que em janeiro o fluxo de 
turistas na orla é maior 
e se estende até mais 
tarde. A ideia é mostrar 
esse trabalho dos nossos 
microempreendedores e 
produtores rurais para 

pessoas de outras par-
tes do país, que possam 
evidenciar essa arte e 
gastronomia e fortalecer 
nosso turismo”, destacou 
Fábio Carneiro, secretá-
rio de Desenvolvimen-

to Urbano. Ainda neste 
mês, será preciso fazer o 
planejamento do evento 
para este ano, bem como 
as capacitações dos pro-
fissionais envolvidos. Em 
virtude disso, o projeto 
acontecerá excepcional-
mente durante esses três 
dias, diferente das outras 
edições. Uma novidade 
para este ano é que a Fei-
ra Móvel será temática, 
conforme as estações do 
ano.

“Vamos destacar os 
produtos de cada esta-
ção, por exemplo, agora 
no verão, as frutas cítri-
cas e as cores vibrantes 
estão em evidência. En-
tão estamos orientando 
nossos produtores e ar-
tesãos para que desta-
quem esses artigos e, no 
decorrer das próximas 
edições, teremos outras 
novidades”, adiantou o 
secretário.

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

Confirmado o primeiro óbito no país
Já o óbito confirmado pela variante 

Ômicron aconteceu, ontem, em Apa-
recida de Goiânia, em Goiás, tendo 
sido acometido um idoso de 68 anos. 
Apesar das três doses dos imunizantes 
recebidas, o homem era portador de 
doença pulmonar obstrutiva crônica e 
hipertensão arterial. O idoso apresen-
tou os primeiros sintomas da doença 
no dia 20 de dezembro, dois dias de-
pois foi internado em uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) da cidade. 
No dia 26 do mesmo mês, o idoso foi 
transferido para a UTI de um hospital 
municipal. O falecimento ocorreu no 
dia seguinte, após ocorrência de um 
choque séptico.

No dia 28, ainda de dezembro, a 
prefeitura de Aparecida de Goiânia so-
licitou a amostra do exame do paciente 
para realização do sequenciamento 
genético, com resultado positivo para a 
variante Ômicron confirmado também 
ontem. No município, a nova variante 
já se apresenta como prevalente entre 
os novos casos.

Vale ressaltar que a vacinação con-
tra a Covid-19 reduz o risco de mortes 
pela doença e suas variantes, buscan-
do evitar o agravamento dos casos. 

O último boletim divulgado pelo 
Ministério da Saúde, na última quarta-
feira, confirmou 265 positivos para a 
variante e outros 520 em análise.

Foto: Kleide Teixeira/Secom-JP

Feira Móvel do Produtor acontece de 12 a 16 deste mês, com produtos de artesanato, gastronomia e flores ornamentais

Compras de verão podem render 
prêmios de R$ 60 mil em dinheiro

Os participantes da Nota 
Cidadã podem aproveitar as 
compras de verão como pro-
tetor solar, bebidas, moda 
praia, alimentação fora do lar 
(café, lanche, almoço/jantar) 
ou produtos como ar-condi-
cionado, climatizador e ven-
tilador, neste mês de janeiro, 
para exigirem a nota fiscal com 
CPF e concorrerem aos 21 prê-
mios em dinheiro, sendo 20 
prêmios no valor de R$ 2 mil, 
e um prêmio especial de R$ 
20 mil. Ao todo, serão R$ 60 
mil de prêmios. Nos 12 meses 
de 2022, serão distribuídos 
R$ 740 mil em prêmios em 
dinheiro.

 Na hora de comprar qual-
quer produto no comércio dos 
223 municípios paraibanos, o 
participante já cadastrado no 
Nota Cidadã precisa apenas 
lembrar de solicitar no esta-
belecimento comercial do CPF 
inserido na nota fiscal, condi-
ção necessária para que sejam 
gerados os bilhetes que con-
correrão no sorteio no mês de 
fevereiro. Os sorteios sempre 

levam em conta bilhetes ge-
rados no mês imediatamente 
anterior.

 
Como se cadastrar?
Já os paraibanos que ain-

da não realizaram o cadastro 
no Nota Cidadã – e querem 
concorrer aos 21 sorteios que 
totalizam R$ 60 mil – precisam 
fazer antes a sua inscrição no 
link https://notacidada.pb.
gov.br/ O cadastro solicita ape-
nas o nome; número do CPF; 
data de nascimento; e-mail, 
telefone e a criação de uma 
senha. Após a finalização, o 
cidadão precisa somente em 
toda compra no comércio exi-
gir a nota fiscal com o número 
do CPF, passando, assim, a con-
correr aos sorteios mensais. 
Quanto maior o número de no-
tas a cada mês com CPF, maior 
é a chance de ser premiado.

 
25º sorteio no dia 20 
O primeiro sorteio de 

2022, que é o 25º sorteio do 
Programa Nota Cidadã, será 
realizado no dia 20 de janeiro, 

no auditório da Lotep, em João 
Pessoa, às 9h. O sorteio é refe-
rente às compras dos cidadãos 
paraibanos que se cadastra-
ram no Portal da Cidadania 
e inseriram o CPF nas notas 
nas compras natalinas reali-
zadas entre os dias 1º a 31 de 
dezembro. A transmissão será 
feita no auditório da Lotep via 
canal do YouTube da Sefaz-PB 
e também no Instagram da 
Lotep no endereço @lotep.pb.

 
Cidadania fiscal
O Programa Nota Cidadã, 

que é uma iniciativa do Go-
verno da Paraíba, por meio da 
Secretaria de Estado da Fazen-
da (Sefaz-PB), com apoio dos 
órgãos como Codata e a Lotep, 
incentiva o cidadão paraibano 
a desenvolver o exercício da 
cidadania fiscal ao exigir a nota 
fiscal e incluir o CPF na Nota 
Fiscal do Consumidor Eletrô-
nica (NFC-e) de suas compras 
no comércio do estado da Pa-
raíba. A campanha também 
foca no fortalecimento do co-
mércio local.

A Secretaria de Esta-
do da Cultura (SecultPB) 
presta às trabalhadoras e 
trabalhadores da Cultura 
os seguintes esclareci-
mentos sobre a Lei Aldir 
Blanc – Fase 2: 

1 – Depois de ter cum-
prido toda a distribuição 
de recursos da Fase 1, 
encaminhamos aos pro-
ponentes classificados, 
de acordo com os dados 
pessoais fornecidos, os 
recursos relativos ao In-
ciso I dos Editais Herma-
no José, Parrá, Wills Leal, 
Mãe Maria do Peixe e Cor-
rinha Mendes, através do 
Banco do Brasil;

 2 – Em relação a es-
ses editais, foram inscri-
tas 10.100 propostas, to-

das analisadas, sendo, de 
acordo com os recursos 
existentes, 1.869 contem-
pladas. Quanto ao Auxílio 
Emergencial, houve 4 mil 
solicitantes, destes, 442 
preencheram os requisi-
tos para o benefício.

3 – O resultado dos 
Editais, acima citados, fo-
ram, com a maior trans-
parência, publicados no 
Diário Oficial do Estado 
e nas redes sociais da Se-
cultPB e da própria Lei 
Aldir Blanc; 

4 – Os recursos foram 
pagos às propostas clas-
sificadas, admitindo-se 
que apenas e tão somen-
te o proponente poderá, 
pessoalmente, requerer 
informações relativas à 

sua proposta. Isso deve 
ser feito por mensagens 
via correio eletrônico dos 
editais.

 5 – Há de se lamentar 
que, nas atuais circuns-
tâncias político-eleito-
rais, surgem notas e ma-
nifestações inverídicas 
que não correspondem 
aos interesses dos que 
fazem a Cultura. 

 6 – A SecultPB acom-
panha,  testemunha e 
agradece o dedicado em-
penho, dentro e fora de 
seus horários de trabalho, 
de domingo a domingo, 
de todas as comissões de 
avaliação, coordenado-
res e coordenadoras de 
editais, e da Coordenação 
Geral da Lei Aldir Blanc.

Secult esclarece resultado 
da Fase 2 da Lei Aldir Blanc 

A ideia é mostrar 
o trabalho dos 

microempreendedores 
e produtores rurais 

para pessoas de 
outros estados



Incêndio na capital
Um incêndio atingiu ontem o supermercado Kipreço, no 
Jardim Planalto, em João Pessoa. Várias viaturas do Corpo 
de Bombeiros participaram do combate às chamas. Página 7 Fo
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Estrutura terá fundações de 2,5 metros abaixo do nível da maré para impedir que a força das ondas destrua a base da calçadinha

Quem passa pelo final da 
Avenida Cabo Branco, em João 
Pessoa, já pode perceber que a 
obra de recuperação do trecho 
que estava deteriorado chama 
a atenção pela longa escavação 
que está sendo feita na parte 
de areia da praia. O secretário 
executivo de Infraestrutura de 
João Pessoa, Luciano Nóbrega, 
explicou que trata-se da colo-
cação do muro de gabião, que 
vai se estender ao longo dos 
520 metros de extensão do 
projeto para tentar conter o 
avanço do mar.

“O muro de gabião que 
está sendo colocado, chega a 
uma profundidade pratica-
mente de 2,5 metros abaixo do 
nível da maré, que é para evitar 
a destruição por solapamento 
do sopé do muro, que foi o que 
ocorreu anteriormente”, expli-
cou o secretário.

Um dos problemas no tra-
balho com gabiões, de acordo 
com o secretário executivo, 
é conter o vandalismo. Essas 
estruturas são feitas com pe-
dras envoltas com uma tela de 
arame. “Mas há pessoas que 
cortam essas telas e as pedras 
ficam soltas”, denunciou. 

Por conta disso, o projeto 
contará com uma proteção de 
argamassa sobre a caixa ara-
mada para evitar o desgaste 

prematuro”, contou Luciano.
A obra da Avenida Cabo 

Branco está dividida em duas 
etapas, dentro de um mesmo 
contrato que tem um crono-
grama de 12 meses de entrega, 
com expectativa de ser con-
cluída antes deste prazo. “No 
próximo verão já estaremos 
com a obra entregue”, garantiu 
Nóbrega.

Os trabalhos em execu-
ção, ou seja, a primeira etapa, 
abrangem uma extensão de 
264 metros e é onde houve a 
maior degradação da calça-
da. O secretário destacou que 
essa fase deve ser finalizada 
em seis meses, porque é a mais 
demorada, pois requer mais 
intervenção.

Na segunda etapa, que 
engloba o restante do trecho, 
Luciano Nóbrega declarou que 
vai ser construída uma prote-
ção na frente da calçadinha, de 
forma que não precise repor 
esse passeio público.

Projeto
O projeto, que conta com 

investimentos de R$ 6,3 mi-
lhões, inclui a contenção da 
erosão por meio do muro 
de proteção feito em gabião, 
reconstrução da calçada, da 
faixa de rolamento em asfalto 
e do equipamento de drena-
gem, recuperação da ciclovia 
e a construção de escadas de 
acesso à praia.

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Muro de gabião será construído 
para proteger a calçada na orla
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Avanço do mar sofre influência da ação do homem
A obra traz serviços de recupera-

ção de uma área que já estava total-
mente deteriorada pela ação mari-
nha. A passagem de pedestre e ciclista 
pelo trecho já estava inviabilizada e as 
águas do mar avançavam cada vez 
mais para a pista asfaltada. O profes-
sor e geógrafo Williams Guimarães, 
presidente do Grupo Amigos da Bar-
reira (GAB), afirmou que existe quase 
um consenso na comunidade científica 
mundial de que o nível do mar tem se 
elevado gradativamente em diversas 
partes do planeta, em maior ou menor 
magnitude. Esse fenômeno é mais 
visível nas regiões costeiras, onde cos-
tumam se localizar os centros urbanos. 

“O que não se pode confundir 
sobre o avanço do mar é se estamos 
falando de uma transgressão marinha, 
fenômenos associados às caraterísticas 
acima mencionadas, ou progradação 
marinha”, frisa William Guimarães.

Ele explicou que a transgressão 
é um processo que resulta no avanço 
do mar e ocorre por atividades natu-
rais como o degelo dos polos, com a 
ressalva de que tal fenômeno acontece 
em escala global. Já a progradação é 
um processo antrópico que ocorre de 
forma mais localizada. 

O professor contou que no se-
gundo caso (progradação) ocorre uma 
peculiaridade, onde num determinado 

ponto da linha de costa, existem es-
truturas naturais, como, por exemplo, 
falhas entre os recifes que dissipam 
a energia das ondas, associadas às 
ações antrópicas (promovidas pelo 
homem). Uma dessas ações huma-
nas são as obras de engenharia, que 
podem provocar o avanço do mar em 
um determinado ponto do litoral e em 
outro não. 

Segundo ele, em João Pessoa, a 
orla apresenta essa conjuntura. “Par-

tindo desse pressuposto, o trecho da 
Avenida Cabo Branco, mais precisa-
mente defronte ao Restaurante Pontal 
do Cabo Branco (atualmente Restau-
rante Corais), apresenta esse conjunto 
de fatores. Além disso, a área enfrenta 
falta do fornecimento de sedimentos, 
desaparecimento da praia de prote-
ção, formação do entalhe de erosão 
e ocupação do solo associada ao des-
matamento, causando um acentuado 
processo de avanço do mar, comum 

naquele ponto ao Sul da Praia do Cabo 
Branco”.

O professor explicou que nos lo-
cais onde há o avanço do mar, há 
erosão, cujas causas são geralmente 
complexas. “Sendo assim, a ação do 
poder público é se amparar na ciên-
cia, através de estudos que apontem 
a fragilidade física e biótica da área, 
buscando alternativas de intervenções 
para diminuir esse processo e tentar 
preservar os equipamentos públicos 
que ficam localizados na retaguarda 
da linha de costa”, acrescentou. 

Os efeitos da ação marinha na 
calçada da orla não é novidade para 
os paraibanos. O atendente de tele-
marketing, Túlio César Medeiros dos 
Santos, conhece bem a orla do Cabo 
Branco. Ele disse que o problema de 
degradação na calçada nessa área 
é antigo, mas que, para ele, poderia 
ser evitado antes do aparecimento 
dos primeiros sinais. “Penso que esse 
problema seria evitado antes mesmo 
dos sinais de degradação surgirem, 
pois planejamento urbano serve para 
prevenir. Era e é visível que haveria o 
avanço do mar no local, e que sem 
obras e sem planejamento o local iria 
ceder. É lamentável perceber que ges-
tões municipais fecharam os olhos para 
a situação, foram anos de irresponsa-
bilidade ambiental”, desabafou. 

Todo o projeto, que foi dividido em duas etapas, tem previsão para ser concluído em 12 meses, com investimentos orçados em R$ 6,3 milhões

Primeira etapa das obras prevê a construção dos gabiões ao longo de 520 metros no trecho final da Praia do Cabo Branco; nessa área, a calçadinha, a ciclovia e parte da pista foram destruídas devido à ação do avanço do mar 

Fotos: Clóvis Roberto

Ao longo dos anos, a área padeceu com a erosão e ficou exposta à ação do mar

No trecho, falta fornecimento de 
sedimentos; a praia de proteção 

desapareceu e existe erosão, 
ocupação do solo e desmatamento



Na Paraíba, 944 pessoas privadas de liberdade e 6.820 que solicitaram isenção e faltaram em 2020 farão o exame

O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2021 
acontece neste domingo, dia 
9, e no dia 16 de janeiro para 
as Pessoas Privadas de Li-
berdade (Enem PPL), para 
os isentos do Enem 2020 e 
também para aqueles que 
foram aprovados na soli-
citação de reaplicação de 
prova, em razão da Covid-19 
ou demais motivos listados 
no edital da prova. Em todo 
o país, mais de 330 mil pes-
soas devem realizar o exame 
nos próximos sábados. Na 
Paraíba, esse número é de 
mais de 7.700 candidatos, 
entre PPL, isentos e reapli-
cações. Os dados são do Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). 

Ainda conforme os da-
dos disponibilizados pelo 
Inep, ao todo, a Paraíba 
somou 93.452 inscrições 
para o Enem 2021. Destas, 
944 são de pessoas privadas 
de liberdade e 6.820 são os 
participantes que solicita-
ram isenção em 2020, mas 
faltaram ao exame daquele 
ano. Até o momento, ainda 
não há números de solicita-
ções para reaplicação apro-
vadas.

A aplicação do Enem 
2021 para o público geral 
aconteceu nos dias 21 e 28 
de novembro do ano passa-
do. Na ocasião, dos 91.005 
candidatos que deveriam 
comparecer para a reali-
zação da prova impressa 
no primeiro dia, mais de 
20 mil se ausentaram. No 
segundo dia, o número de 
faltosos ultrapassou os 23 
mil candidatos. Para essa 
aplicação do exame, o Inep 
destinou 350 locais de prova 
na Paraíba distribuídos por 
55 municípios. Ainda não 
há informações de quantos 
locais serão considerados 
para a prova dos próximos 
dias 9 e 16.

No domingo serão rea-
lizadas as provas de Lingua-

gens, Códigos e suas tecno-
logias, Redação e Ciências 
Humanas e suas tecnologias. 
O horário de abertura dos 
portões é às 12h e o fecha-
mento acontece às 13h, no 
horário de Brasília. As pro-
vas começam a partir das 
13h30 e vão até às 19h. No 
segundo dia de provas, 16, 
as provas serão de Ciências 
da Natureza e suas tecno-
logias e Matemática e suas 
tecnologias. O horário de 
abertura e fechamento dos 
portões se mantém o mes-
mo, o que muda é o término 
das provas, que se encerram 
às 18h30. 

Eduardo Medeiros é 
uma das mais de seis mil 
pessoas que farão as provas 
devido às isenções aqui na 
Paraíba. O jovem teve pro-
blemas com a solicitação 
de isenção no ano passado, 
por conta da abstenção do 
Enem 2020. Em razão disso, 
Eduardo conta que as ex-
pectativas não são das me-
lhores. “A falta de confiança 
na organização da prova é 
muito grande, acredito que 
é normal ter medo de haver 
superlotação novamente ou 
falta de amparo por parte 
da organização da prova”, 
explicou.

Eduardo fez o exame 
cerca de quatro vezes e in-
gressou na universidade em 
algumas delas, mas por ra-
zões pessoais nunca conse-
guiu levar um curso adian-
te, precisando abandonar 
o semestre em andamento. 
Dessa vez, com o exame, Me-
deiros deseja conseguir uma 
bolsa através do Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni) para uma insti-
tuição de Ensino Superior 
privada, porque os horários 
são mais flexíveis e há mais 
opções de faculdades.

Os resultados das pro-
vas do Enem 2021 serão 
disponibilizados pelo Inep 
para os participantes no dia 
11 de fevereiro, de acordo 
com informações do próprio 
Instituto, através de coletiva 
de imprensa. As inscrições 

Provas do Enem para PPL e 
reaplicações será domingo
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TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, 
CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP E 

INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS PROVISÃO LTDA - CNPJ N°07.002.714/0001-88.

Aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2021, nesta Cidade de João Pessoa, capital do 
Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, sociedade 
de economia mista, com sede nesta capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, inscrita no 
CNPJ sob o nº 09.123.027/0001-46, neste ato representada, por seus Diretores Presidente e de 
Operações, respectivamente, RÔMULO SOARES POLARI FILHO brasileiro, casado, engenheiro 
civil, inscrito no CPF nº 024.623.844- 56, portador da cédula de identidade nº 2124925 (SSP/PB), 
residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, e RICCELLY FARIAS DE LACERDA, 
brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF nº 027.445.074- 74, portador da cédula de 
identidade nº 2.197.172 (SSP/PB), residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa – PB, com 
base na legislação pátria vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato 
Particular de Promessa de Compra e Venda nº 041/2010 firmado com a empresa INDÚSTRIA DE 
ESQUADRIAS PROVISÃO LTDA - CNPJ N°07.002.714/0001- 88, que tem por objeto, formalmente, 
uma área total medindo 14.900,16 m² (quatorze mil, novecentos e dezesseis metros quadrados), 
correspondente ao Lotes 02 e 03 da Quadra 03, localizado na Rua Deputado José Soares Ma-
druga, Distrito Industrial do Ligeiro – Campina Grande – PB, apresentando os seguintes limites e 
confrontações: Lote 02, medindo 7.450,08m²: Ao Norte, em 109,56m²com o Lote 03 da Quadra 03; 
Ao Sul, em 109,56m², com o Lote 01; A Leste, em 68,00m com a Deputado José Soares Madruga; 
E a Oeste, em 68,00m com partes dos Lotes 06 e 07 da Quadra 03; Lote 03, medindo 7.450,08m²: 
Ao Norte, em 109,56m² com o Lote 04 da Quadra 03; Ao Sul, em 109,56m, do Lote 02 da Quadra 
03; A Leste, em 68,00m com a Deputado José Soares Madruga; E a Oeste, em 68,00m com partes 
dos Lotes 06 e 07 da Quadra 03; operando-se tal rescisão pelos fundamentos seguintes e gerando 
os efeitos a seguir fixados: CONSIDERANDO que a empresa em tela VIOLOU DISPOSIÇÕES 
CONTRATUAIS, especialmente a previsão contida na Cláusula Oitava, do Contrato de Promessa 
de Compra e Venda nº 041/2010, anexado às fls. 80/83, do Processo Administrativo (1DOC) Parte 
1, nº 0649/2020, principalmente as que estabelecem como cláusulas resolutivas a destinação 
diversa do imóvel, não implantação/funcionamento dentro do prazo acordado e o não pagamento 
das obrigações tributárias incidentes no imóvel; CONSIDERANDO, ainda, o pleno direito de RES-
CINDIR UNILATERALMENTE O INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E 
VENDA, FIRMADO COM A EMPRESA NDÚSTRIA DE ESQUADRIAS PROVISÃO LTDA - CNPJ 
N° 07.002.714/0001-88, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP o faz por 
decisão de seus Diretores respectivamente, Presidente e de Operações, infra-assinados, conforme 
Resolução de Diretoria n° 044/2021, datada de 30 de agosto de 2021, razão pela qual cessam 
todos os direitos e obrigações das partes, a partir desta data, excetuando-se as responsabilidades 
pelos atos já decorridos e oriundos do referido instrumento legal; CONSIDERANDO, por fim, todos 
os fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE PLENO DIREITO O CONTRATO DE 
PROMESSA DE COMPRA E VENDA nº 041/2010, firmado em 30 de dezembro de 2010, celebrado 
entre a EMPRESA NDÚSTRIA DE ESQUADRIAS PROVISÃO LTDA - CNPJ N° 07.002.714/0001-88 
e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP.

João Pessoa, 06 de janeiro de 2022.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

RÔMULO SOARES POLARI FILHO         RICCELLY FARIAS DE LACERDA
Diretor Presidente                        Diretor de Operações

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 EXTRAORDI-

NÁRIA 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

EMPAER/EMEPA – PB
AVISO DE EDITAL

LEILÃO PÚBLICO Nº 005/2021
Processo SGC nº 32.205.000432.2021 e Registro CGE nº 21-01832-9/2021 
A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA-PB, situada na Ro-

dovia Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB-008), Km-07, Jacarapé, João Pessoa-PB, CNPJ nº 
09.295.684/0001-70, Inscrição Estadual nº 16.078.084-5, realizará Leilão Público nº 005/2021 e tem 
como OBJETIVO:  alienação de 33 (trinta e três) animais bovinos, categoria descarte, das seguintes 
raças: Pardo Suiça, Guzerá,  e Sindi;

DATA, HORÁRIO e LOCAL: dia 12 de fevereiro de 2022, às 09 horas, na modalidade exclusiva-
mente virtual, no canal do YouTube – endereço eletrônico https://youtu.be/Um4iIFCfYr4; 

MAIORES INFORMAÇÕES: Será encontrado no Edital afixado na entrada principal da EMPAER/
EMEPA-PB e poderá ser adquirido sem qualquer ônus na sua sede, bem como será exibido na 
internet no site: http://empaer.pb.gov.br/Sevicos/editais ou nos seguintes endereços: Rodovia BR 
230 – Km 13,3, S/N – Parque Esperança – LOT.  Morada Nova, L-26 - CEP: 58108-502 – Cabedelo 
– PB, Telefone: (83) 3218-8101 ou – Presidência - Telefone: (83) 3218-8162, e-mail: presidencia@
empaer.pb.gov.br - gabin@empaer.pb.gov.br

João Pessoa, 06 de janeiro de 2022.
ANTONIO JUSTINO SOBRINHO

Presidente CPL/EMEPA-PB.
Portaria Nº 002/2021 de 23/09/2021 e Pub. no DOE de 25/09/2021

PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ II S.A, sociedade anônima inscrita no CNPJ no 
35.831.799/0001-42, torna público que recebeu, da SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) no C35/2021, válida até 19/11/2023 e a AU-
TORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO – USO ALTERNATIVO DO SOLO (AUAS) no 2025.5.2021.36163, 
válida até 18/11/2022, em 19/11/2021 e 18/11/2021 respectivamente, em favor do empreendimento 
“PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ II”, localizado na zona rural do município de Junco do 
Seridó, no Estado da Paraíba.

PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ III S.A, sociedade anônima inscrita no CNPJ no 
35.835.835/0001-46, torna público que recebeu, da SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) no C36/2021, válida até 19/11/2023 e a AU-
TORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO – USO ALTERNATIVO DO SOLO (AUAS) no 2025.5.2021.36162, 
válida até 18/11/2022, em 19/11/2021 e 18/11/2021 respectivamente, em favor do empreendimento 
“PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ III”, localizado na zona rural do município de Junco do 
Seridó, no Estado da Paraíba.

PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ VI S.A, sociedade anônima inscrita no CNPJ no 
35.882.365/0001-71, torna público que recebeu, da SUDEMA – Superintendência de Administração 

do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) no C38/2021, válida até 19/11/2023 e a AU-
TORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO – USO ALTERNATIVO DO SOLO (AUAS) no 2025.5.2021.36161, 
válida até 18/11/2022, em 19/11/2021 e 18/11/2021 respectivamente, em favor do empreendimento 
“PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ VI”, localizado na zona rural do município de Junco do 
Seridó, no Estado da Paraíba.

PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ VII S.A, sociedade anônima inscrita no CNPJ no 
35.831.892/0001-57, torna público que recebeu, da SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) no C39/2021, válida até 19/11/2023 e a AU-
TORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO – USO ALTERNATIVO DO SOLO (AUAS) no 2025.5.2021.36164, 
válida até 18/11/2022, em 19/11/2021 e 18/11/2021 respectivamente, em favor do empreendimento 
“PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ VII”, localizado na zona rural do município de Junco do 
Seridó, no Estado da Paraíba.

PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ IX S.A, sociedade anônima inscrita no CNPJ no 
35.831.535/0001-99, torna público que recebeu, da SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) no C40/2021, válida até 19/11/2023 e a AU-
TORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO – USO ALTERNATIVO DO SOLO (AUAS) no 2025.5.2021.36165, 
válida até 18/11/2022, em 19/11/2021 e 18/11/2021 respectivamente, em favor do empreendimento 
“PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ IX”, localizado na zona rural do município de Junco do 
Seridó, no Estado da Paraíba.

DANTAS & LEAL LTDA - CPF/CNPJ: 10.496.322/0001-27, torna público que deu entrada na Licença 
de Instalação: Empreendimentos Comerciais e de Serviços, (Licenciamento Ambiental nº 392/2021) 
na Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal de Campina Grande, para casa de festas e eventos. Na Avenida Alça Leste, s/n, Santa 
Terezinha, Campina Grande/PB. (Republicado por incorreção).

ALMEIDA & GBS CONSTRUTORA LTDA – CNPJ – 40.139.993/0001-00, torna – se publico que 
requereu a SEMAN -Secretaria do Meio ambiente a Licença de Operação para o Residencial 
Multifamiliar , com 14 (Quatorze) unidades denominado de Residencial Colorado, situado a Rua 
Manoel Henriques SN – Planalto da Boa Esperança João Pessoa – Pb.

ZENITE DN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO SPE LTDA, CNPJ: 44.339.110/0001-58, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
a Licença de Instalação para Construção de Residencial Multifamiliar, situado na Rua Presidente 
Juscelino Kubitschek, Lote 9-L, Quadra 28, Camalaú – Cabedelo/PB.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LI = IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = IT: 
19.214.130,00 = AC :180M² = NA: 15 = L/ATV: CATOLÉ DE BOA VISTA, MUNICIPIO: CAMPINA 
GRANDE/PB. Processo: 2022-000022/TEC/LI-8294.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, LI=AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA=IT: 
5.517.678,46=AC:15M²=NE:10=L/ATV: MUNICIPIO: CAJAZEIRAS/PB. Processo: 2022-000019/
TEC/LI-8293.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, RLO=LOA: 1192/2019=PROC:18-008745= SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITARIO=AC:18.130,0M²=NE:04=L/ATV: MUNICIPIO: CATOLÉ DO ROCHA-PB. Processo: 
2022-000033/TEC/LO-3455.

A bonificação nas 
passagens de ônibus ur-
banos de Campina Gran-
de, na modalidade com-
pra uma e ganha outra, 
através do cartão Vale Bus 
Card, foi retomada ontem. 
O anúncio da volta do be-
nefício foi anunciada na  
quarta-feira peplo supe-
rintendente Dunga Jú-
nior, da Superintenêndia 
de Trânsito e Transporte 
Público (STTP).

O programa está 
mantido, assim como a 
isenção em 100% do ISS 
(Imposto Sobre Serviço) 
e da taxa de administra-
ção, como já vinha acon-
tecendo desde o início 
da pandemia e ajudando 
o sistema de transporte 
público da cidade a sobre-
viver durante o período 
de crise.

O superintendente 
explicou porque de os 
usuários não estavam 
conseguindo a bonifica-
ção nos primeiros dias do 
ano. 

“Como todo ano nós 
temos essa virada orça-
mentária, nós tivemos 
dois dias de suspensão 
devido a não termos ain-
da a Sansão da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias. 
Mas conversamos com o 
Sitrans e amanhã estará 
disponível para todos os 
usuários o bônus, a recar-
ga do cartão, onde o usuá-
rio compra uma passagem 
e ganha outra”, assegurou.

“Mantemos a isenção 
de 100% do ISS e da taxa 
de administração, fazen-
do com que nós tenhamos 
essas ajudas para o siste-
ma não parar na cidade, 
como não parou durante 
toda a pandemia”, pon-
tuou Dunga.

CG retoma 
bônus na 
compra de
passagens

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Inep destinou 350 locais em 55 municípios para aplicação das provas do Enem nos dois próximos domingos, na Paraíba

Foto: Reprodução

para o Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) 2022 de-
vem acontecer entre os dias 
15 e 18 de fevereiro. Para 
o Nordeste estão previstas 
quase 60 mil vagas em uni-
versidades pelo Sisu 2022.

O Sisu é, atualmente, a 
principal forma de acesso ao 
ensino superior público no 
país, que se utiliza da nota 
obtida no Enem em seu pro-
cesso seletivo. Mais de 130 
universidades estaduais e 

federais usam a nota do exa-
me como única forma de ad-
missão, enquanto cerca de 
70% de todas as instituições 
voltadas ao Ensino Superior 
do país (e fora dele) consi-
deram o resultado na prova 
de alguma maneira, como 
em etapas de seleção ou até 
mesmo para descontos em 
bolsas de estudos.

Em relação ao Enem 
PPL, essa aplicação aconte-
ce desde 2010 e é realizada 

dentro das unidades prisio-
nais e socioeducativas que 
tenham sido indicadas pelos 
órgãos de administração pe-
nitenciária de cada uma das 
unidades federativas. A pro-
va mantém o mesmo nível 
de dificuldade do chamado 
Enem regular e para fazê-la, 
as pessoas privadas de li-
berdade devem assinar um 
termo de adesão, responsa-
bilidade e compromisso via 
on-line.

• Realização: 9 e 16 de janeiro.

• Horário: No dia 9, a abertura dos portões é de 12h e o fechamento dos portões 

às 13h. O início das provas será de 13h30 e as provas duram até 19h. No dia 16, 

somente o horário de término das provas é diferente, sendo às 18h30.

• Primeiro dia: Linguagens, códigos e suas tecnologias e Redação; Ciências Humanas 

e suas tecnologias.

• Segundo dia: Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas 

tecnologias.

• Obrigatório: uso de máscaras, caneta preta em material transparente e documento 

de identidade oficial com foto.

• Permitido: comida, água mineral, álcool em gel.

• Proibido: celular, relógio, boné, óculos de sol, fone de ouvido, entre outros 

eletrônicos (os participantes podem levar esses itens, mas durante a prova deverão ficar 

lacrados em embalagem fornecida pelos fiscais de sala).

Recomendado, mas não obrigatório: levar o cartão de inscrição para o local de prova.

EnEm 2021. Etapa de janeiro



Pamella Nicoly, que estava foragida, é acusada de participar do assassinato de Daniel Victor Cavalcante
A Polícia Civil prendeu, 

na madrugada de ontem, em 
Campina Grande, Pamella 
Nicoly Brito da Silva, suspei-
ta de participar do homicí-
dio do estudante universitá-
rio e motorista de aplicativo 
Daniel Victor Cavalcante, de 
21 anos, no dia 27 de de-
zembro.

Desde então, a suspeita 
estava sendo procurada pela 
polícia. Ela teria praticado 
o assassinato com apoio do 
ex-companheiro, após uma 
tentativa de assalto contra 
o jovem, morto por asfixia 
com um fio de aparelho ce-
lular. Na tarde da última 
segunda-feira (3), o compa-
nheiro da mulher foi preso e 
confessou o crime. 

“Ele disse em seu de-
poimento que estava pre-
cisando de dinheiro e, por 

isso, resolveu cometer o que 
a princípio seria apenas um 
roubo. Mas, aparentemente, 
o suspeito confesso não tem 
muita experiência no mun-
do do crime e acabou come-
tendo um latrocínio, ou seja, 
matou Daniel apenas para 
levar seu aparelho celular”, 
explicou o superintendente 
de Polícia Civil em Campina 
Grande, Glauber Fontes.

De acordo com o dele-
gado, Daniel Victor ficou de-
sacordado devido à pressão 
que sofreu em seu pescoço 
com o fio de telefone, e o 
suspeito saiu para comprar 
um isqueiro. Na volta, ele 
ateou fogo no carro, pensan-
do que esta atitude o livraria 
de ser identificado e preso. 
“Ele usou o álcool que a pró-
pria vítima tinha no carro”, 
afirmou.

Presa mulher suspeita de 
ajudar a matar universitário

Paraíba
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Nicoly Brito teria praticado o crime dando apoio ao ex-companheiro; a vítima, o estudante e motorista de aplicativo Daniel Victor, tinha apenas 21 anos

Foto: Reprodução

Acusada é localizada 
e detida em Campina

A suspeita de matar o motorista por apli-
cativo Ewerton Albuquerque Cruz Medeiros foi 
presa pela Polícia Civil, em Campina Grande. 
José Ambrósio Neto, conhecida por Jessy, esta-
va foragida desde a noite de 31 de dezembro, 
e se encontrava no bairro da Ramadinha, na 
Zona Oeste de Campina Grande, na casa de 
um homem no qual mantinha um relaciona-
mento afetivo, segundo a polícia.

Na Central de Polícia de Campina Grande, 
Jessy confirmou ter assassinado o motorista de 
aplicativo e relatou que conhecia o motorista. 
A polícia segue investigando a veracidade 
da informação repassada pela suspeita, em 
depoimento, para identificar a linha de inves-
tigação. Jessy foi levada à Central de Polícia, 
onde aguarda a audiência de custódia.

Ewerton Albuquerque Cruz Medeiros 
chegou a ser socorrido pelo Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (Samu) para o 
Hospital de Trauma de Campina Grande, mas 
morreu na madrugada do último sábado, dia 
1o de janeiro.

Foto: Reprodução

Jessy estava foragida desde a noite da última sexta-feira

Suspeitos de furtar objetos de veículos são presos
A Polícia Civil da Paraíba, 

através do trabalho de investi-
gação da Delegacia de Crimes 
contra o Patrimônio da capi-
tal (DCCPAT) prendeu dois 
homens suspeitos da prática 
de diversos crimes de furto 
qualificado e receptação qua-
lificada. As prisões acontece-
ram no bairro do Padre Zé, em 

João Pessoa na tarde da últi-
ma terça-feira.

Segundo o delegado João 
Paulo Amazonas, um dos pre-
sos é oriundo da capital e outro 
da cidade de Campina Grande. 
“A dupla se utilizava de equipa-
mento capaz de bloquear sinal 
para travamento de segurança 
de portas de veículos. Após a ví-

tima sair de perto do veículo, os 
meliantes aproveitavam para 
surrupiar todos os objetos de 
valor do interior dos automó-
veis”, disse o delegado.

Com os dois foram recupe-
rados diversos objetos de víti-
mas recentes, principalmente 
da área nobre da João Pessoa. 
Mais uma ação incisiva, contra a 

criminalidade patrimonial, fru-
to do trabalho realizado pelas 
equipes da DCCPAT da capital.

Roubo de celulares
A Polícia Civil da Paraí-

ba, por intermédio do Núcleo 
de Homicídios e Repressão 
Qualificada de Cabedelo (3ª 
DSPC), apreendeu, três apa-

relhos celulares avaliados em 
cerca de R$ 10 mil.

Segundo o delegado Die-
go Garcia, os celulares haviam 
sido roubados nos últimos dias 
na orla da cidade de Cabedelo. 
“Os aperelhos estavam em uma 
loja que comercializa tais ob-
jetos, sendo seu proprietário 
indiciado pelo crime de recep-

tação qualificada”, destacou. As 
investigações agora continuam 
no sentido de descobrir a iden-
tidade do donos dos objetos. A 
população pode colaborar com 
a Polícia Civil fazendo qualquer 
tipo de denúncia através do nú-
mero 197 (Disque-Denúncia). 
A ligação é gratuita e anônima, 
sendo garantido sigilo absoluto.

Prejuízo

Incêndio provoca destruição em 
supermercado no Jardim Planalto

Um incêndio de gran-
des proporções atingiu na 
madrugada de ontem o 
Supermercado Kipreço, lo-
calizado no bairro Jardim 
Planalto, próximo à Aveni-
da Cruz das Armas, em João 
Pessoa. O incêndio teve iní-
cio por volta das 4h, mas os 
bombeiros só foram acio-
nados as 4h30, depois que 
os moradores vizinhos da 
loja perceberam as chamas. 
Mesmo com a rápida chega-
da dos bombeiros, o super-
mercado ficou praticamente 
destruído já que as chamas 
se alastraram rapidamente 
em razão dos muitos pro-
dutos inflamáveis existentes 
no local. Mesmo com as cha-
mas atingindo altas propor-
ções ninguém saiu ferido.

O proprietário do em-
preendimento, José Edson 
da Costa Silva, lamentou ter 
que acordar com a infor-
mação de que um de seus 
supermercados estava em 
chamas, mas mesmo assim, 
agradeceu a Deus por o in-
cêndio não ter tirado a vida 
de ninguém. “Eu tenho 10 
supermercados instalados 
em diversos municípios da 
Paraíba, mas essa foi a pri-
meira vez que fui surpreen-
dido com um incêndio em 
um de meus estabelecimen-
tos”, disse ele, informando 
que naquele supermercado 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Foram utilizadas oito 
viaturas e cerca de 30 
bombeiros no combate ao 
incêndio que destruiu um 
supermercado no bairro 
do Jardim Planalto

Fotos: Roberto Guedes

trabalham cerca de 80 pes-
soas.

Ainda segundo ele, o 
incêndio destruiu pratica-
mente todos os produtos. 
“Pouca coisa está sendo res-
gatada pelos funcionários. 
Agora estou preocupado em 
resolver esse problema. Ain-
da bem que meus estabele-
cimentos têm seguro”, rela-
tou. Ele informou que mais 
mercadorias não puderam 
ser resgatadas porque os 
homens do Corpo de Bom-
beiros não permitiram que 
os funcionários entrassem 
em certos pontos porque 
havia o risco de desabamen-
to do teto.

Segundo o tenente do 
Corpo de Bombeiros, Seve-
rino Félix, que participou 
da ação no supermercado, 
foram necessárias oito via-
turas e cerca de 30 bombei-
ros militares para debelar as 

chamas e controlar o fogo 
no estabelecimento. “Mais 
de 30 mil litros de água das 
viaturas do Corpo de Bom-
beiros e 16 mil litros das 
viaturas da prefeitura da ca-
pital foram utilizadas para 
apagar o incêndio no Kipre-
ço”, revelou o tenente Félix.

 “Além do térreo, o pri-
meiro andar do estabele-
cimento foi o que mais foi 
castigado pelo fogo, já que 
era utilizado como depósito 
de mercadorias”, informou 
o tenente Félix, destacando 
que até às 11h as equipes 
continuavam no local com-
batendo os focos de fogo.

Devido ao difícil acesso 
e risco de desabamento, foi 
necessário que os bombei-
ros utilizassem uma estru-
tura de elevação para tentar 
apagar o fogo na parte de 
cima do supermercado. Só 
após controlar todos os fo-

cos do incêndio e realizar o 
rescaldo no local, uma perí-
cia será feita para descobrir 
as possíveis causas do in-
cêndio.  

No momento em que as 
chamas atingiam os níveis 
mais altos, o entorno do es-
tabelecimento foi isolado, a 
fim de evitar aproximação 
dos curiosos já que havia 
o risco de desabamento. A 
Energisa enviou uma equipe 
para o local para desligar a 
rede elétrica da área. 

Durante o combate ao 
incêndio, os bombeiros re-
comendaram que as pessoas 
que moram vizinho ao su-
permercado saíssem de suas 
casas por causa da fumaça. 
Mesmo com o incêndio no 
supermercado considerado 
de grandes proporções, não 
foi necessária a interdição 
do trânsito na Avenida Cruz 
das Armas.



Atividades serão realizadas durante todos os sábados de janeiro; para participar, não será preciso inscrição prévia
O Jardim Botânico Benja-

min Maranhão, em João Pessoa, 
inicia amanhã o Projeto Férias no 
Jardim, com uma programação 
diversa voltada tanto para o pú-
blico infantil como para a popula-
ção em geral. As atividades serão 
realizadas todos os sábados do 
mês de janeiro, sempre a partir 
das 13h30, no Jardim Botânico. 
Esta será a 11ª edição do projeto, 
sendo a primeira edição depois 
do início da pandemia.  

Segundo a diretora do Jar-
dim Botânico, Suênia Oliveira, 
toda a equipe está animada com 
a volta das atividades. “Estamos 
muito felizes em poder retomar 
o projeto Férias no Jardim. É um 
momento em que a gente conse-
gue oferecer atividades que vão 
além das trilhas, aproximando 
as pessoas dos espaços naturais 
e mostrando que nesses lugares 
é possível unir lazer e educação 
ao mesmo tempo”, disse.

A abertura do Projeto Férias 
no Jardim acontece amanhã, com 
atividades voltadas ao público 
infantil, incluindo brincadeiras 
como amarelinha, corrida de 
saco, pula corda, pião, bola de 
gude, além de uma oficina de 
construção de brinquedos com 
materiais recicláveis. Para par-
ticipar, não será necessário fazer 
qualquer inscrição prévia.

Seguindo os protocolos de 
segurança para prevenir a disse-
minação da Covid-19 e da gripe, 
o uso da máscara será obrigató-
rio, assim como a apresentação 

Projeto de férias será aberto 
amanhã no Jardim Botânico

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Decreto

Ocupação hoteleira

Turismo em alta

JOãO PessOa

Hoje, às 10h, 
será feito o lança-
mento para a im-
prensa da 33ª edi-
ção do Salão do Ar-
tesanato Paraibano, 
que tem como tema 
“Toda Arte que vem 
do Mar”. O evento 
será realizado na 
Avenida Cabo Bran-
co, número 2260, 
no próprio local do 
evento, que será 
uma homenagem aos 
homens e mulheres, em sua maioria de João Pessoa, Cabedelo e Pitimbu, reconhecidos 
por um trabalho que transforma escamas, conchas, mariscos e outros elementos em 
arte, em personalidade, em pedaços da nossa cultura e de nossas raízes. O salão, que 
será realizado iniciado no próximo dia 12 e acontece até o dia 2 de fevereiro, é uma 
realização do Governo do Estado, através do Programa de Artesanato Paraibano – PAP 
em parceria com o Sebrae-Paraíba, com apoio da Empresa Paraibana de Comunicação- 
EPC, Prefeitura Municipal de João Pessoa e diversos órgãos do Governo Estadual.

Bananeiras

O Litoral paraibano está cheio de turistas. Estima-se que no mês de janeiro, a média de ocupação 
hoteleira seja 80% nas cidades do litoral paraibano, já no Réveillon a média foi em torno de 95%. A 
informação foi divulgada pela Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), baseada nos 200 estabele-
cimentos de hospedagem inscritos no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). 
Na avaliação da presidente da PBTur, Ruth Avelino, o fluxo de turistas no verão 2021-2022 está bem 
melhor comparado a janeiro do ano passado e até antes da pandemia. 

O último decreto, que foi publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba (DOE) 
do último dia 4, estabelece a exigência do passaporte vacinal da Covid-19 para acessar 
shoppings e salões de beleza em todo o estado da Paraíba. O decreto entrou em vigor na 
data de sua publicação e é válido até o próximo dia 31. De acordo com a normativa, em 
seu primeiro parágrafo, ficou determinada a flexibilização da capacidade de atendimento 
de lojas de conveniência, bares, lanchonetes e restaurantes e similares a 80% da capaci-
dade de ocupação total. No período compreendido entre 3 de janeiro a 31 de janeiro de 
2022 também fica permitido o funcionamento de cinemas, teatros e circos, com 80% da 
capacidade máxima.

Conhecer o interior da Paraíba nunca esteve tão em alta. A rota 
gastronômica, rota dos engenhos, a beleza e o clima frio do Brejo e pas-
seios ecológicos. Em Araruna está localizada a Pedra da Boca, um dos 
pontos turísticos ecológicos mais importantes do estado. Lá, grandes 
pousadas se instalaram e tem sido o local mais procurado dos turistas 
no interior da Paraíba. Já em Bananeiras, o clima frio, a culinária, os 
condomínios fechados de alto luxo e a rota dos engenhos da região 
tem levado muita gente a conhecer a região. Em Cabaceiras, conhecida 
como a Roliúde Nordestina, a paisagem ímpar com lajedos típicos da 
região do Cariri chamam atenção. Lá, os hotéis com clima bucólico têm 
levado muitos turistas a visitar o local. A presidente da PBTur destaca 
ainda que o Sertão também está em alta na procura dos turistas, como 
a cidade de Sousa, com seu Vale dos Dinossauros.

A disputa entre Campina Grande (PB) e Caruaru (PE) para saber qual realiza 
o maior São João do Mundo está ganhando um outro candidato ao título forte. 
Bananeiras, cidade que fica na região do Brejo da Paraíba, fez o pré-lançamento 
da festa junina, já batizada de o Melhor São João do Mundo. Com a construção de 
um parque de 20 mil metros quadrados e capacidade de receber cerca de 35 mil 
pessoas, a festa tem até programação de shows com as confirmações das presen-
ças de Luan Santana, Elba Ramalho, Ávine e Matheus Fernandes, Flávio José e até 
Alok, entre outros.

Fotos: Teresa Duarte

Parque Parahyba II

após roubo, seinfra 
recupera iluminação

A Prefeitura de João 
Pessoa realizou a recu-
peração da iluminação 
de um trecho do Parque 
Parahyba II, no bairro 
do Bessa, onde foram 
furtados quase três mil 
metros de cabos elétri-
cos. O serviço está sen-
do realizado pela Secre-
taria de Infraestrutura 
(Seinfra), através da Di-
retoria de Iluminação 
Pública (Dilup). 

Os trabalhos co-
meçaram na quarta-
feira e se estenderam 
até ontem. De acordo 
com Joyce Alves, chefe 
da Dilup, foram escala-
das duas equipes para 
a realização do serviço 
que vai devolver a ilu-
minação ao parque. “Fi-
zemos um estudo pre-
liminar para avaliar de 
que forma o serviço de 
iluminação poderia ser 
realizado e, em seguida, 
começamos os traba-
lhos”, afirmou.

Esse é um problema 
que ocorreu em vários 

outros locais de João 
Pessoa, afetando praças, 
ruas e avenidas princi-
pais como Epitácio Pes-
soa e até a orla da capi-
tal – gerando prejuízo 
ao poder público e ações 
burocráticas para o res-
tabelecimento do servi-
ço. A Seinfra recuperou 
todos os trechos que, so-
mados, dão cerca de mil 
pontos de iluminação. 

O Parque Parahyba 
II era o último desses 
pontos que sofreram 
com ações de vândalos 
e ainda não tinha rece-
bido o serviço de recu-
peração da iluminação. 
Mas, após todo processo 
legal, como cumprimen-
to de prazos licitatórios 
e aquisição de material, 
o serviço de execução 
foi iniciado. “Trabalha-
mos de forma contínua 
e ininterrupta na re-
posição de todos esses 
cabos, que alimentam 
avenidas e praças da 
cidade”, concluiu Joyce 
Alves.

da carteira de vacinação para 
maiores de 12 anos.

O Jardim Botânico, antes 
conhecido como Mata do Bu-
raquinho, considerada um dos 
maiores remanescentes de Mata 
Atlântica natural em área urbana 
do Brasil. A área possui cerca de 
515 hectares, dos quais 343 hec-
tares abrigam o Jardim Botânico.
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Inserido na Mata do Buraquinho, o Jardim Botânico ocupa 343 hectares remanescentes de Mata Atlântica nativa

COnFira a PrOgramaçãO: 
n Dia 8/01 – “Vem brincar no Jardim” - Brincadeiras e ofici-
na de brinquedo. 
n Dia 15/01 - Poesia e dança - Trilha Poética (inscrições na 
semana da atividade). 
n Dia 22/01 - Teatro e contação de história - Teatro a céu 
aberto para as crianças. 
n Dia 29/01 - Esporte e saúde - Corrida orientada nas trilhas 
do Jardim (45 vagas - inscrições na semana da atividade).
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‘Entrevista Funesc’
Projeto da Fundação Espaço Cultural da PB recebe a produtora 
cultural Claudinha Aires e a cineasta Caroline Oliveira, que está 
produzindo um curta sobre artistas surdas (foto). Página 12
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Depois de dois anos sem 
espetáculos presenciais re-
gulares, a Trupe de Humor 
da Paraíba apresenta Domés-
ticas Profanas na volta ao 
palco do Teatro Santa Roza. 
O mais novo espetáculo do 
Pastoril Profano tem início 
hoje e segue até o dia 13 de 
fevereiro, de sexta à domingo, 
com apresentações sempre 
às 20h, em João Pessoa. Com 
um elenco reduzido e estru-
tura dramática modificada, 
o Pastoril chega aos 30 anos 
adaptando seu humor sar-
cástico e irreverente aos valo-
res atuais da sociedade mais 
atenta à defesa da dignidade 
e diversidade humana.

Saem os músicos, a fi-
gura do Palhaço Dengoso e a 
inspiração advinda da Lapi-
nha com a divisão dos atores 
em cordão azul e encarna-
do. O elenco vem com três 
baixas em relação ao último 
espetáculo montado em 2020 
e, depois de ter até 16 pes-
soas em cena, apresenta esse 
ano uma formação com cinco 
pessoas no palco. “Não que-
ríamos fazer o formato dos 
últimos anos porque isso, às 
vezes, cansa e a gente pensa 
que pode fazer outras coisas 
também”, explica o diretor, 

ator, arte-educador e gestor 
cultural Edilson Alves. Mas 
uma coisa permanece viva: 
o escracho com as situações 
cotidianas e o humor debo-
chado cheio de palavrões dos 
homens vestidos de mulher 
interagindo com a plateia.

Nesta temporada de ve-
rão, a trupe terá o desafio de 
fazer lotar, como sempre fi-
zeram, o teatro onde há oito 
anos não se apresentavam. 
“Temos a grande batalha de 
reconqure ’Pastoril Profano’ 
celebra 30 anos com novo 
espetáculo istar o público do 
Santa Roza que sumiu, onde as 
pessoas parecem ter um cer-
to receio de voltar ao Centro 
Histórico”, considera Edilson 
Alves. Outro obstáculo que o 
grupo precisou enfrentar foi a 
necessidade de fazer com que 
o texto criado há 10 anos por 
Genário Dunas, paraibano ra-
dicado em Macapá (AP), com 
o título de As piniqueiras não 
fosse dissonante com os usos 
e costumes contemporâneos. 
“Era uma outra conotação 
política e social que o país 
passava e nós tivemos que 
fazer muitas adaptações para 
conviver e se relacionar bem 
com o ‘politicamente correto’. 
A comédia me permite tudo – 
e continua permitindo –, mas 
a gente teve que frear em al-
gumas coisas”, conta o diretor 

do espetáculo, que realiza essa 
função há 27 anos. Músico, Ge-
nário Dunas costumava escre-
ver grande parte das músicas 
apresentadas no Pastoril, que 
esse ano deixa de desenvolver 
um texto coletivo com base no 
improviso para seguir o rotei-
ro da peça.

Tratando sobre a relação 
das empregadas domésticas 
com os seus patrões, a trama 
se passa em um domingo de 
folga das tra-
balhadoras 
d o  C o n d o -
mínio União. 
A  comédia 
t e m  i n í c i o 
com uma das 
personagens 
anunciando 
q u e  t o d a s 
eram pasto-
ras, mas que 
na pandemia 
teriam vira-
do domésti-
cas, presas 
dentro de casa. Mas o uni-
verso retratado é mesmo a 
caricatura das profissionais e 
como elas interagem com os 
“donos da casa”. “Patroas que 
maltratam a emprega – não 
podemos negar que isso exis-
te, o inverso: domésticas que 
maltratam patrão –, e o filho 
de patrão que abusa sexual-
mente das empregadas”, cita 

Edilson algumas situações 
encenadas, no qual ele trans-
formou o texto criado em 
forma de esquetes em uma 
narrativa linear única.

O elenco de Domésticas 
Profanas traz os atores Tony 
Silva, como Maria Dubu, Ray-
mon Farias vivendo Selma 
Camburão, Aluísio Souza, 
como Verônica e tem ainda 
a estreia de Paulo Medeiros 
interpretando Fatinha. Com-

p l e m e n t a 
o elenco o 
próprio Edil-
s o n  A lve s , 
encenando 
três persona-
gens: o ven-
dedor de gás, 
o vendedor 
de pamonha 
e cego Bila.

O  P a s -
toril foi cria-
do em 1992 
com a dire-
ção de Ge-

raldo Jorge quando o grupo 
ainda se chamava Tenda. O 
sucesso veio já com o primei-
ro espetáculo, Como Enlou-
quecer um Homem, baseado 
no livro do escritor Braulio 
Tavares. Três anos depois, 
Edilson Alves, então produtor 
do Pastoril, assume o posto 
principal da dramaturgia e 
funda a Companhia Paraiba-

na de Fuleragem, depois cha-
mada Companhia Paraibana 
de Comédia, e agora, final-
mente, a Trupe de Humor da 
Paraíba.

“A nossa história é de re-
sistência”, resume o diretor, 
que aposta na aderência ao 
tipo de humor por parte da 
plateia, que tantas vezes é alvo 
de brincadeiras, para o sucesso 
do Pastoril Profano. “Conquis-
tamos o público através da 
simpatia e com o carisma que 
esses personagens desenvol-
veram com as pessoas. Mesmo 
com o escracho e o humor de-
bochado, as pessoas se identifi-
cam com alguém”, afirma Edil-
son Alves, que define um limite 
para essa interação mais direta 
com os espectadores quase 
sempre tão abertos às piadas 
de duplo sentido e de contexto 
romântico e sexual. “A gente 
brinca com a plateia, mas – e 
essa é uma defesa minha – nós 
não vamos constranger jamais. 
Vão ‘pagar mico’, mas não serão 
constrangidas”, garante.

Em três décadas, o pú-
blico do Pastoril  mudou 
bastante e essas mudanças 
atingiram inevitavelmente 
as coxias dos espetáculos. Os 
camarins cheios foram subs-
tituídos por versões mais 
condizentes com as atuais 
condições de produção. “Sem 
dúvidas, está mais difícil fazer 

teatro hoje do que há 30 anos. 
A dificuldade existia no tama-
nho de 30 anos atrás. Hoje, as 
dificuldades que existem são 
de 30 anos depois”, compara 
Edilson Alves.

O elenco grande difi-
culta as questões logísticas 
principalmente durante as 
excursões da trupe fora de 
João Pessoa, com o aumento 
dos custos de alimentação, 
transporte e acomodação - o 
que afasta produtores e con-
tratantes. O Pastoril depende 
unicamente da venda de in-
gressos para manter seu fun-
cionamento, assim como de 
alguns parceiros da iniciativa 
privada. “Nós já tivemos pú-
blico para lotar duas sessões 
no Teatro Santa Roza. Hoje 
não temos mais isso. O tempo 
é outro. Nós ainda esperamos 
ter um público bom, afinal 
são dois anos fora dos palcos. 

A partir de hoje, Trupe de Humor da Paraíba apresenta ‘Domésticas Profanas’ no Teatro Santa Roza, em João Pessoa

‘Pastoril Profano’ completa 
30 anos com novo espetáculo

Com um elenco reduzido e estrutura dramática modificada, o ‘Pastoril’ chega às três décadas com nova montagem (foto maior) adaptando seu humor sarcástico e irreverente aos valores atuais da sociedade mais atenta à defesa da dignidade e 
diversidade humana: (acima, da esq. para dir.) agora sem o Palhaço Dengoso (Edilson Alves, que é o diretor), trupe já lançou várias peças do ‘Pastoril’, a exemplo da ‘Escolinha Profana‘ e ‘As Cangaceiras do Humor’
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Joel Cavalcanti
cavalcanti.joel@gmail.com

 A nossa história é 
de resistência.

Conquistamos o público 
através da simpatia e 

com o carisma que 
esses personagens 

desenvolveram com
as pessoas 

Através do QR Code acima, 
acesse o site do Sympla 

para adquirir os ingressos
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sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboraçãoArtigo

‘Mosaicos’, de Marcelo Mourão
O primeiro mérito a registrar em Mo-

saicos, livro de ensaios de Marcelo Mou-
rão, é a faculdade que possui o autor de 
abordar temas algumas vezes complexos, 
intrincados, através de uma linguagem 
simples sem ser simplória, plenamente 
palatável, inclusive, para os que se iniciam 
nas lides literárias. Ou seja, Marcelo Mou-
rão não é daqueles que turvam as águas 
para parecer profundo, procedimento 
mais ou menos usual, comum, entre os 
que escrevem dissertações de mestrado e 
teses de doutoramento. Resumindo, Mar-
celo Mourão escreve didaticamente, mas 
sem pretensões professorais.

Outro mérito a registrar: Mosaicos 
não é um livro de segunda mão, tautológi-
co, repetitivo, pelo simples fato de Marcelo 
Mourão não se submeter passivamente 
à extensa bibliografia da qual se utilizou 
para escrevê-lo. Ou seja, juntamente com 
os conceitos extraídos dos autores de suas 
“afinidades eletivas”, convive o sinete de 
sua individualidade criadora, inventiva, 
decorrente do poeta-crítico que ele o é.

Mais um registro: Mourão transita, 
com desenvoltura, do livro para a rua, da 
rua para o livro, acrescentando ao saber 
proporcionado pelo acúmulo de leitu-
ras, o sabor da pesquisa a céu aberto, 
como o fez para escrever o ensaio Fei-
ra da poesia e Passe na praça: a poesia 
flâneur do Rio de Janeiro de 1980, quan-
do entrevistou os principais artífices e 
mentores desses movimentos. 

Outro mérito: o de consorciar a 
teoria à prática da literatura, quando, 
didaticamente, após discorrer sobre a 
mimésis, exemplifica-a com uma lúcida 
análise do poema Autopsicografia, de 
Fernando Pessoa ele-mesmo, ortônimo. 
Com efeito – e Marcelo Mourão bem o 
sabe –, cumpre ao crítico, ao ensaísta, a 
tarefa de demonstrar, através de argu-
mentações consistentes, que a teoria e 
a prática da literatura não ocupam com-
partimentos distintos, do contrário sub-
meter-se-ia o texto objeto de análise às 
camisas de força de preceitos teóricos 
apriorísticos e aleatórios.

Faz algum tempo que conheço e ad-
miro o poeta de Mapa mundi e o ensaísta 
de Rotas e rostos. Deste último, o mérito 
de reavaliar movimentos poéticos até 
certo ponto subestimados pela mídia, a 
exemplo de Feira de poesia independente 
e Passe na praça, dando-lhes a sua verda-
deira dimensão e significado no contexto 
poético-social da época.

Em Mosaicos, Marcelo Mourão no-
vamente transita do centro para a mar-
gem, pois assim como estuda obras de 
autores canônicos, também se debruça 

sobre os movimentos de poetas margi-
nais cujos poemas eram verbalizados 
pelos quatro cantos do Rio de Janeiro. 
Movimentos que grassavam na época, 
sobretudo em São Paulo, onde o lema 
ou o leme de um deles, o da “Cateque-
se poética”, já explicitava uma atitude 
de franca e aberta oposição à ditadura 
militar: “O lugar do poeta é onde possa 
inquietar. O lugar do poema são todos os 
lugares”. De um modo geral, como diria 
Adolfo Casais Monteiro, os poetas de en-
tão, principalmente os marginais, pare-
ciam partir do princípio de que a poesia 
não ensina a governar e muito menos a 
ser governado, pois, acima de tudo, se 
propõe a indisciplinar os espíritos.

Não me considero um crítico lite-
rário. Quando muito, um ensaísta. Me-
lhor: um leitor que escreve e distingue, 
em Marcelo Mourão, o poeta, o crítico 
literário e o ensaísta que, sem riscos de 
abalroamentos, movem – cada qual com 
suas especificidades e ferramentas pró-
prias – um verdadeiro cerco aos autores 
e obras estudados neste livro. Enfim, 
Mourão tem o que dizer e o diz magni-
ficamente, sem berloques, miçangas ou 
balangandãs, meros e vãos pendurica-
lhos dos que priorizam o acessório em 
detrimento do principal.

(*) Prefácio do livro Mosaicos, ainda 
no prelo, de Marcelo Mourão.
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Nascimento do Arraial de Nossa 
Senhora do Bom Sucesso do Piancó
Helmara Giccelli

Para desvelarmos uma cidade, an-
tes de tudo, é preciso conhecermos sua 
espacialidade, os atos dos homens e 
mulheres que edificaram paredes em 
cimento e concreto, e também que impri-
miram suas marcas pessoais nos espaços 
consumidos cotidianamente.

Situada a 372 km da capital do 
estado, Pombal tem suas origens no 
século 17, estando sua fundação ligada 
às ambições imperialistas dos portu-
gueses que começavam a “desbravar” 
os sertões, em busca de riqueza e poder. 
É, portanto, por esta via que chegamos 
ao luso-brasileiro Teodósio de Oliveira 
Ledo, fundador do Arraial de Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso do Piancó, futura 
cidade de Pombal.

O lugar escolhido, o Sertão das Pi-
ranhas, nas planícies do Vale do Piancó, 
às margens do rio de mesmo nome. 
Tendo sido o rio, possivelmente, o fator 
que impulsionou a escolha do local. Mas 
o território não era desabitado, viviam 
na região vários povos brasilíndios, em 
face do que houve inúmeros conflitos 
envolvendo os colonizadores e os “na-
tivos” pela posse da terra. A resistência 
estendeu-se até 1719, o que gerou um 
verdadeiro genocídio daquela população 
primeira. O Sertão da Paraíba viveu de 
fato dias de dor, fazendo jus ao nome que 
batizava a região: Piancó, que em língua 
tupi significa aquele que provoca dor, 
terror, sofrimento.

Mas a origem de uma cidade não po-
dia estar fundada somente em “sangue e 
morte”, assim nasceu o “mito da origem” 
de Pombal, mito este criado com o esco-
po de glamourizar os eventos que mar-
caram a chegada dos “conquistadores” 
àquela região. Misto de saga e heroísmo, 
Pombal, no Alto Sertão da Paraíba, teve a 
sua versão da origem, no mito cristão. De 
acordo com o Padre Otaviano, citado por 
Verneck Abrantes de Sousa, em 1719, 
eram “mais de dois mil índios. Era desi-
gual o combate. Inevitável o trucidamen-
to dos colonos. Ali estava um religioso 
de Santo Antônio, em prece fervorosa, 
no aceso combate (entre ameríndios e 
colonizadores). O piedoso franciscano 
invoca a proteção de Nossa Senhora do 
Bom Sucesso com a promessa de lhe eri-
gir uma igreja mais digna de sua glória, 
constituindo-a sua padroeira. O voto foi 

deferido. Os bárbaros fugiram assombra-
dos ante a resistência cristã.” 

Ora é evidente que não foram as ora-
ções daquele religioso que expulsaram 
os antigos habitantes daquela planície. 
Foram as atrocidades, as mortes provo-
cadas pelo uso de armas de fogo que fez 
recuar os nativos. A luta foi tão desigual, 
conforme afirma Wilson Nóbrega Seixas 
“que não houve nenhuma morte da parte 
de Teodósio. Ao contrário, foram mortos 
32 índios, feitas 72 presas e mortos a 
‘sangue frio’ outra quantidade”. Mas a 
narrativa cristã, ao mesmo tempo em que 
justificou as barbáries cometidas pelo 
luso-brasileiro, engrandecendo aquele 
ato fundador e transformando Teodósio 
em herói, vinha também reforçar a fé 
na santa que se tornou a padroeira da 
cidade. Assim, Deus estava, no princípio, 
fundador de tudo.

Esta explicação mítica ainda ecoa 
entre os habitantes mais antigos da 
cidade, que não admitem a possibili-
dade de não ter sido a força da oração 
que desfez a muralha que representa-
vam os “nativos” para a conquista dos 
sertões. O Arraial erigido no Vale do 
Piancó marcou o início do povoamento 
luso-brasileiro no Sertão da Paraíba. O 
referido povoado foi elevado à condição 
de Vila, com a denominação de Pombal, 
em 1772; em 1862 a Vila de Pombal foi 
elevada à condição de cidade.

Pombal foi a quarta vila da Província 
a tornar-se cidade. Primeiro veio Areia 

em 1846, depois Sousa, em 1854, Ma-
manguape no ano de 1855 e, finalmente 
Pombal em 1862.

Muito emblemático é o fato de que 
Pombal, mesmo sendo o núcleo irradia-
dor da conquista do Sertão da Paraíba, 
ter apresentado pouco desenvolvi-
mento econômico e urbano. De acordo 
com Irineu Joffily, em 1892, a cidade 
tinha 230 prédios, duas igrejas, uma das 
quais ainda não concluída e a cadeia, a 
maior e a melhor do interior do estado. 
“Pombal apesar de ser como vila, a mais 
antiga do Sertão, é a menor das 10 cida-
des da Paraíba”.

A rigor, o processo de urbanização 
em Pombal iniciou-se a partir dos anos 
1920, tendo como marco a implantação 
da usina de luz, em 1927, estendendo-
se pelas décadas seguintes, sem pressa, 
conforme nos indicam os documentos 
compulsados. Em 1920, a população do 
município, compreendendo a área ru-
ral e urbana, era de aproximadamente 
19.299 mil habitantes, tendo elevando-
se este número para 28.311 nos anos 
1930 e atingindo na década de 1950 o 
total de 50.292 habitantes.

Enfim, no início do século 20, a cida-
de era ainda muito acanhada, quase ru-
ral, desprovida de velocidade, um espaço 
onde o tempo era marcado talvez pelo 
ritmo dos poucos acontecimentos. Mas, 
sem dúvida, um território de desejos. 
Desejo de figurar entre as cidades que 
viviam uma suposta modernidade.

Foto: Funes/Divulgação
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O corpo é 
uma festa

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

Sandra, querida, esse “bilete” é verdadeiro.
Descobri, por acaso, que menti para você, mas não 

foi por querer. Comentei naquele seu belo texto sobre os 
corpos que temos, nas diversas fases da vida, que não 
sentia saudades dos que já tinha tido. Mas hoje aconte-
ceu uma coisa linda: estava na praia, tomando uma cai-
pirinha de maracujá com água de coco, hábito que meu 
amigo Luiz me trouxe, enquanto observava um menino 
de uns cinco ou seis anos brincando à beira-mar. Nem sei 
te dizer quanto tempo fiquei apreciando, no mais gosto-
so apreciar, que é aquele que a gente sente, mas não pen-
sa. O “pirrái” era pura felicidade distraída. Brincava sem 
brinquedo, era corpo e natureza. Ele e as ondas. Tinha 
hora que ele fugia delas e dava gritinhos estridentes ao 
escapar, vitorioso. Depois, ele que as perseguia de braços 
abertos, rugindo como uma oncinha ou como um filho-
tinho de onda, até voltar fugindo de novo, gargalhando 
feliz, alheio a qualquer julgamento, amigo das águas e do 
vento, se divertindo com eles.

Depois ele se jogava na areia, se revestindo dela, só 
para pular na água e se livrar dos grãos mágicos. Em ou-
tros momentos, cavava com as mãos poços miúdos, até 
que a água minasse dali. Nesse momento ele se jogava 
no pequeno lago, onde seu corpinho miúdo cabia inteiro. 
Era tanta confiança na vida, sabe, Sandra? Quando me 
dei conta daquilo, a caipirinha já quase sem gosto que eu 
tinha pedido, entendi que não tinha sido cem por cento 
verdadeiro com você.

De fato, não sinto saudades dos corpos que tive nas 
diversas fases da vida. Mas quando te disse isso, esta-
va apenas pensando no corpo hedonista. No meu corpo 
mais jovem, quando queria apenas ser bonito, vigoroso, 
sexualmente atraente. Nesse tempo, quando pensava no 
tempo, no envelhecer, achava que sentiria saudades. Ti-
nha medo de ser privado dos privilégios da juventude. 
Mas isso não aconteceu. Não sinto saudades das festas, 
das conquistas amorosas, dos elogios à beleza. E, como 
lhe falei, isso me dá um alívio. Adoro os confortos e a falta 
de exigências que o tempo me trouxe. Inclusive continuo 
me achando um homem bonito. Talvez até mais que na 
juventude. Não me sentir obrigado dá um vigor danado a 
minha pele (acho que é isso).

Mas, quando vi aquele menino brincando com as on-
das, a areia e o vento, totalmente livre e feliz, sem preci-
sar de nada, apenas do seu corpinho magro e ágil, aí sim, 
senti saudades.

A gente não precisa de nada, Sandra. A gente cria ne-
cessidades e fica escravo delas.

Quando era um menino, também magrinho, não gos-
tava de gente e seus julgamentos. Eu gostava da solidão. 
Antes de morar no litoral, eu ia pro meio do mato, sem 
medo de nada. Me enfiava ali dentro, sentindo os cheiros, 
ouvindo os sons dos bichinhos que não via, dos passari-
nhos, dos galhos e folhas.

Quando vim morar perto do mar, eu adorava correr 
na areia como se não houvesse amanhã. Não tinha cansa-
ço. Se pudesse, que era quando não tinha gente por perto, 
eu gritava, gritava, gritava. Só por liberdade. Eu entrava 
no mar e ficava horas sentindo o movimento das águas, a 
temperatura, o corpo se deixando ir e vir.

Pois, minha amiga, desse corpo eu não lembrava 
mais. Até ver aquele menino que eu já tinha sido e que 
perdi nem sei faz quanto tempo.

Que coisa, né, Sandra? A gente passa a vida lutando 
por um monte de coisas que não vai levar pra canto ne-
nhum. E abandona aquilo que, de fato, nos traz alegria, 
intensidade, plenitude, como o nosso próprio corpo.  É 
muita burrice.

Pois desse corpo eu senti saudades... será que essa é a 
palavra? Não sei. Talvez tenha sentido remorso.

– Por que você fez isso comigo?
– Por que você fez isso comigo? Perguntavam as on-

das, indo e vindo, indo e vindo...
– Não sei, apenas fui, apenas fui...
Tomara que envelhecer seja a volta. Tão ruim pensar 

que o viver é caminho sem volta.
Abraços, minha amiga, próxima vez que chover, acho 

que vou dançar na chuva. Porque é só disso que a gente 
precisa. Um pouco de chão, um tanto de ar, lenha no fogão 
e água. Do rio, do açude, do mar, da chuva. E vez por outra, 
correndo dos olhos.

O corpo não é uma máquina como nos diz a ciência.
Nem uma culpa como nos fez crer a religião.
O corpo é uma festa.
Eduardo Galeano

Trilha sonora
‘Olha o Menino’ - Jorge Benjor - com Caetano Veloso;
‘Bola de gude’, Bola de Meia - Fernando Brant/Milton 

Nascimento;
‘A Gaivota’ - Gilberto Gil - com Ney Matogrosso;
‘Ai, Ai, Ai’ - Liminha/Vanessa da Mata;
‘Baila Comigo’ - Rita Lee.

Colunista colaborador

 Mourão transita, com desenvoltura, 
do livro para a rua, da rua para o livro, 
acrescentando ao saber proporcionado 

pelo acúmulo de leituras 



Cultura
Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 7 de janeiro de 2022     |     A UNIÃO        11

Brasileira DJ Carola é a primeira mulher a ser lançada pela gravadora 
de Martin Garrix, que tem no seu catálogo nomes como David Guetta

Música

DJ do Brasil ganha 
destaque mundial 

Vila Jardim é um bairro pobre de Porto Alegre 
e a música eletrônica está longe de ser a preferência 
por lá. Se crescer naquela região sonhando em ga-
nhar dinheiro com a música já é uma realidade di-
fícil, pensar em fazer sucesso como DJ é ainda mais 
raro. E isso ajuda a tornar a história de Carola cada 
vez mais única: um dos grandes talentos da nova ge-
ração da música eletrônica brasileira, ela se tornou a 
primeira mulher do mundo a lançar uma música pela 
gravadora de Martin Garrix; recentemente teve ou-
tra pela Armada, de Armin van Buuren; e já recebeu 
suporte de David Guetta, três dos maiores nomes do 
ramo no planeta.

Aos 29 anos, Carola se mudou no início do ano 
passado para São Paulo – e é da capital paulista que 
ela viaja o país inteiro para se apresentar. A DJ es-
teve no Rio na última semana de 2021, foi a atração 
em uma festa no litoral gaúcho no réveillon, e tem 
uma série de apresentações em diferentes lugares já 
agendada neste início de 2022.

A agenda cheia e o reconhecimento de ícones 
internacionais consolidam uma carreira que chega 
agora na sua primeira década. “Minha história na 
música eletrônica começou em 2007, quando um pri-
mo me levou para a primeira rave. Ali, eu me apaixo-
nei pelo ambiente e pelas músicas e, em 2012, decidi 
que era hora de começar a discotecar”, relembra ela.

Além das dificuldades que quase todo mundo 
enfrenta no começo de uma carreira, Carola teve de 
superar muita desconfiança, inclusive de quem con-
vivia com ela. “Nasci e me criei na Vila Jardim. Não 
tive apoio de ninguém, porque quem vem de onde eu 
vim cresce sendo ensinado a não sonhar. Para minha 
família, o que eu buscava era muito distante da mi-
nha realidade”, relembra.

“Hoje, eu entendo que eles tinham muito medo 
de que desse tudo errado e eu me frustrasse, mas 
a maior dificuldade que tive foi a falta de apoio das 
pessoas que eu amava. Eu sabia que seria difícil en-
frentar as coisas sozinha, mas, quando absolutamen-
te ninguém acredita em você, tudo se torna mais im-
possível do que parece ser.”

Apesar disso, Carola foi galgando seu espaço – e 
com um estilo bem pessoal. Entre as suas referên-
cias, ela cita artistas como Diplo, Flume e Mura Mas-
sa, mas prefere não se enquadrar em nenhum estilo. 
“Não sigo nenhum nicho especifico, porque acredito 
que quem faz isso se limita artisticamente. Eu quero 
me desafiar sempre, cada vez mais.”

Mesmo que a pandemia tenha sido especialmen-
te complicada para a classe artística – a necessidade 
de distanciamento social limitou as festas e manteve 
casas de shows fechadas até recentemente –, Carola 
disse que o período lhe trouxe oportunidades.

Brechas
“Enxerguei diversas brechas no mercado, e com 

isso trabalhei muito mais do que nesses dez anos. 
Estou feliz com esses resultados que conquistamos: 
fui a primeira mulher do mundo a lançar uma música 
na gravadora do Martin Garrix, e tenho alguns dos 
maiores DJs do mundo, como David Guetta, Tiesto e 
Armin Van Buuren, tocando minhas músicas”, apon-
ta. “Essas conquistas, eu devo muito ao time que 
trabalha comigo para que minha música seja ouvida 
pelo maior número de pessoas e artistas relevantes. 
E claro que fico muito feliz quando recebo suporte de 
alguns desses caras, porque eu cresci ouvindo cada 
um deles e tenho até hoje algumas de suas músicas 
como minhas favoritas.”

Agora, Carola espera que seu exemplo ajude a 
inspirar outras pessoas. “Meu maior desejo é con-
seguir seguir entregando um trabalho que impacte 
positivamente a vida das pessoas. Quero seguir re-
presentando aqueles que nunca puderam se enxer-
gar em posições de destaque nesse cenário no pas-
sado, e que cada vez mais a gente consiga criar uma 
cena inclusiva, na qual seja possível sonhar, criar e 
realizar independente de gênero, cor ou orientação 
sexual”, afirmou.

Foto: Facebook

Literatura

Um projeto de pesquisa intensa que 
levou 12 anos para ser publicado. Eu, 
Miguel de Cervantes: Memórias (233 pá-
ginas, R$ 9,90), livro digital que mistura 
investigação biográfica com a literatura 
refinada da escritora e roteirista Maria 
Gessy Sales. Esta bioficção parte de ver-
dades históricas, possíveis e poéticas 
contadas em primeira pessoa.

A escritora criou a narrativa fictícia 
a partir dos achados dos restos mortais 
de Cervantes no subsolo do Convento das 
Trinitárias Descalças, em Madri, Espa-
nha. O enredo, então, foi construído como 
se as memórias recentes do romancista 
tivessem sido encontradas na escavação. 
É considerado um dos mais importantes 
escritores do Ocidente, ao lado de Dante, 
Shakespeare e Goethe.

Gessy revela que o célebre autor de 
Dom Quixote nasceu em uma família de 
fidalgos e se sentia privilegiado por fa-
zer parte de um país poderoso. Porém, 
o curso normal da vida foi bruscamente 
interrompido quando ele se viu forçado 
a fugir da Espanha. A narrativa recria a 
juventude e o começo da vida adulta do 
espanhol. Em Eu, Miguel de Cervantes: 
Memórias, o leitor percebe que a vida do 
escritor é muito mais rica de aventuras, 
desenganos e superações do que a do 
próprio personagem que o consagrou: 
Dom Quixote.

Além de escritora, Maria Gessy 
Sales é roteirista premiada de cinema 
e teatro. A convite do escritor e amigo 
Ziraldo, roteirizou com ele os filmes O 
Menino Maluquinho e Uma professora 
muito Maluquinha.

Bioficção apresenta a vida 
do autor de ‘Dom Quixote’
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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.

SIng 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. Animação, 
Aventura, Comédia. Livre). Na glamourosa cidade 
de Redshore, Buster Moon e a galera enfrentam 
seus medos, fazem novos amigos e superam seus 
limites em uma jornada para convencer o recluso 
astro Clay Calloway a subir aos palcos novamente. 
CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 15h30 - 18h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h45 - 16h15 - 
18h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 14h - 16h30 
- 19h; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (dub.): 13h20 
(sáb. e dom.) - 15h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 13h45 - 16h15 - 18h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (dub.): 13h15 (sáb. e dom.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h - 16h05; CINE SER-
CLA SERCLA 3 (dub.): 14h - 16h05.

COnTInUAÇÃO

HOMEM-ARAnHA - SEM VOl-
TA pARA CASA (Spiderman - No Way Home. 
EUA. Dir: Jon Watts. Ação, Fantasia, Super-Herói. 12 

Em cartaz

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

Serviço

Foto: Divulgação

anos). Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar 
com as consequências da sua identidade como arac-
nídeo ter sido revelada pela reportagem do Clarim 
Diário. Incapaz de separar sua vida normal das 
aventuras de ser um super-herói, Parker pede ao 
Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que 
todos esqueçam sua verdeira identidade. Entretanto, 
o feitiço não sai como planejado. CENTERPLEX 
MAG 3: 14h30 (dub.) - 17h30 (leg.) - 20h30 (leg.); 
CENTERPLEX MAG 4: 18h30 (dub.) - 21h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 21h15; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 6 (leg.): 13h40 - 16h45 - 20h; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 7 (dub.): 15h15 - 18h30 - 21h45; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D): 14h15 
(dub.) - 17h30 (leg.) - 20h45 (leg.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 1 (3D, dub.): 15h15 - 18h30 - 21h45; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h15 (exceto 
sáb. e dom.) - 17h30 - 20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 
5 (dub.): 14h - 17h - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 
(3D, dub.): 14h30 - 17h30 - 20h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 1 (dub.): 14h - 17h - 20h; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (3D, dub.): 14h30 - 17h30 - 20h30.

MATRIx RESURRECTIOnS (The Ma-
trix Resurrections. EUA. Dir: Lana Wachowski. Ação, 

Sci-Fi e Aventura. 14 anos). Em um mundo de duas 
realidades – a vida cotidiana e o que está por trás 
dela – Thomas Anderson (Keanu Reeves) teráque 
escolher seguir o coelho branco mais uma vez. A esco-
lha, embora seja uma ilusão, ainda é a única maneira 
de entrar ou sair da Matrix, que é mais forte, mais 
segura e mais perigosa do que nunca. CENTERPLEX 
MAG 2 (leg.): 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP 
(leg.): 18h20 - 21h40; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 21h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 
20h15; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 20h15.

TURMA dA MônICA: lIÇõES 
(Brasil. Dir: Daniel Rezende. Aventura e Comédia. 
Livre.). Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fogem 
da escola. Agora, terão que encarar as suas consequ-
ências, e elas não serão poucas. Nesta nova jornada, 
a turma descobrirá o real valor e sentido da palavra 
amizade. CENTERPLEX MAG 4: 14h - 16h20; CINÉPO-
LIS 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.

Keanu Reeves volta para protagonizar o quarto filme de ficção científica da franquia ‘Matrix’ em ‘Resurrections’

Marcio Dolzan
Agência Estado

Escritora Maria Gessy Sales (foto 
acima) criou a narrativa fictícia 

da obra digital (ao lado) a partir 
dos achados dos restos mortais de 
Cervantes no subsolo do Convento 

das Trinitárias Descalças, em 
Madri, Espanha

Imagem: Divulgação



Cultura

A cineasta Caroline Oli-
veira e a produtora cultural 
Claudinha Aires participam 
da edição do projeto ‘En-
trevista Funesc’, que a Fun-
dação Espaço Cultural da 
Paraíba realiza hoje, com 
transmissão ao vivo, em 
novo horário, agora a partir 
das 17h, no perfil no Insta-
gram da Funesc (@funesc-
govpb). Durante o bate-pa-
po, mediado pelo jornalista 
Jãmarrí Nogueira, as duas 
convidadas deverão falar de 
vários temas, a exemplo das 
suas carreiras e projetos. 
Em seguida, o vídeo ficará 
salvo no IGTV do perfil.

Na carreira da cineas-
ta e jornalista paraibana – 
radicada na cidade de Re-
cife – Carol Oliveira está o 
documentário Miami Cuba, 
que faz uma imersão pelo 
Centro Histórico da capital 
paraibana e obteve gran-
de repercussão do público, 
quando exibido na 16ª edi-
ção do Fest Aruanda, reali-
zado em dezembro do ano 
passado. “Foi uma surpresa, 
para mim, a receptividade 
obtida pelo filme, que levou 
o prêmio de Melhor Roteiro 
e Melhor Longa-Metragem 
pelo júri popular do festival, 
porque foi desafiador reali-
zá-lo e esse reconhecimen-
to foi uma vitória e que me 
estimula a continuar com o 
meu trabalho”, confessou ela. 
Além disso, o filme também 
foi o mais assistido na plata-
forma Aruanda Play. 

Apesar de toda a re-
percussão favorável obtida 
pelo documentário Mia-
mi Cuba, a cineasta Carol 
Oliveira, que também atua 
como pesquisadora e pro-
dutora, além de trabalhar 
como figurinista em diver-
sos filmes, lamentou o fato 
de não ter conseguido, nos 
últimos meses, aprovação 
de projeto em editais de 
políticas públicas de finan-
ciamento. “Com isso, estou 
sem recursos, porque sou 
uma artista que tenho meus 
próprios projetos, enquan-

to outros, que possuem ou-
tras atividades de trabalho, 
conseguiram a aprovação 
para os seus projetos”, disse 
a diretora.

A cineasta também de-
verá falar a respeito dos 
seus novos projetos. No 
momento, Caroline Olivei-
ra informou que está em 
processo de finalização de 
dois curtas-metragens. Um 
dos filmes é Musas, que é 
sobre mulheres surdas que 
atuam na área das artes. 
O outro é Nova Sinfonia 
Cotidiana – Edição Paraíba, 
realizado pela platafor-
ma Zoom e a utilização de 
imagens de arquivo e que 
aborda as dificuldades que 
as pessoas têm enfrentado 
durante a pandemia da 
Covid-19 e é um projeto 
documental que já teve a 
edição Pernambuco, cuja 
pré-estreia ocorreu em no-
vembro de 2021. Diante 
da atual situação que con-
sidera difícil, por causa da 
crise sanitária e a situação 
econômica, Caroline Oli-
veira ainda não tem previ-
são para o lançamento dos 
filmes.

Caroline Oliveira tem 
cinco filmes, entre curtas, 
médias e longas de sua au-
toria, além de criar e pro-
duzir figurinos. A cineasta 
escreve, dirige e produz 
com foco em cinema e artes 
visuais, área em que pos-
sui mestrado, e desenvolve 
seu trabalho de pesquisa 
fundamentado no conceito 
da arte e vida, que consi-
dera ter relação com a ex-
pressividade pessoal e as 

realizações artísticas. Ela 
transita de forma diversa, 
o que inclui a comunicação, 
o audiovisual e as artes. O 
documentário Invólucro, 
de 2019, foi a sua primeira 
direção, além do documen-
tário universitário Meus, 
Teus, Nossos.

Dificuldades no setor
A outra convidada do 

projeto da Funesc, a produ-
tora cultural, publicitária e 

DJ Cláudia Aires pretende 
falar, entre outros temas, 
das dificuldades trazidas 
pela pandemia para o setor 
de eventos.

“A situação ainda está 
delicada, porque, embora 
esteja havendo flexibiliza-
ção das medidas de segu-
rança sanitária para as pes-
soas frequentarem eventos, 
agora surgiu essa variante 
do vírus, a Ômicron, além 
do surto de gripe. Já está 

havendo uma gradual rea-
bertura dos eventos, mas eu 
receio que essa variante e 
esse tipo de gripe muito for-
te contribuam para reduzir 
a frequência de público nos 
eventos, pois acho que as 
pessoas ainda estão com 
medo”, disse ela. 

Durante a fase mais 
aguda da pandemia, so-
bretudo no ano passado, 
Cláudia Aires lembrou que 
a alternativa foi realizar 
eventos com transmissão 
virtual, já que não podia 
haver os presenciais. “Essa 
foi uma alternativa, mas 
não se compara com um 
evento ao vivo presencial, 
que contribui para benefi-
ciar toda uma cadeia pro-
dutiva que gira em torno 
desse tipo de atividade”, 
afirmou ela, que, apesar de 
tudo, admitiu se conside-
rar “uma privilegiada”, por 
conseguir atuar em várias 
frentes de trabalho. 

Além de produtora e 
publicitária, ela informou 
que já há alguns meses vem 
se apresentando como DJ, 
usando o codinome Clau-
dinha Summer, tendo sido 
bem requisitada durante as 
festas e eventos do fim do 
ano passado.

 Cláudia Aires atua na 
área de comunicação des-
de 2004. Ao longo desse 
período, como produtora 
cultural e publicitária, tem 
agenciado artistas visuais 
nordestinos para trabalhos 
diversos, a exemplo de ex-
posições, oficinas e inter-
venções, além de atuar na 
produção executiva e cria-
ção de projetos culturais.

Paraibana produz documentário 
sobre mulheres surdas na arte

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Caroline Oliveira fala sobre o projeto no ‘Entrevista Funesc, que também terá a produtora cultural Cláudia Aires
Fotos: Divulgação

Foto: Reprodução

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Verão On termina ao som de pagode, forró e música eletrônica

Pagode, forró pé de serra, 
forró universitário e música 
eletrônica: a última noite do 
Festival Verão On acontece 
hoje, em Cabedelo, a partir 
das 16h. As apresentações 
musicais ficarão por conta 
do grupo Menos é Mais, os 
cantores Matheus Fernandes 
e Dorgival Dantas e o DJ Liu, 
atração que acaba de entrar 
para o line-up.

Dorgival Dantas é cantor, 
sanfoneiro, compositor, instru-
mentista e produtor musical. 
Conhecido como “O Poeta”, o 
artista que iniciou sua carreira 
aos 14 anos de idade já teve 
canções gravadas por artistas 
de renome nacional como Jorge 
& Mateus, Flávio José, Bruno e 
Marrone, Aviões do Forró, Wes-
ley Safadão, Alexandre Pires, 
Frank Aguiar e Michel Teló. Em 
2021, lançou o single ‘Dublê’ em 
todas as plataformas digitais. 
Entre seus maiores sucessos 
estão as músicas ‘Destá’, ‘Tarde 
Demais’ e ‘Paixão Errada’.

Aos 24 anos, o DJ e pro-
dutor Liu explodiu em 2016 
com sua faixa de estreia ‘Don't 
Look Back’, que alcançou o 
primeiro lugar nas paradas 
de beatport e acumulou mi-
lhões de audiência nas plata-
formas digitais. Esse sucesso 
deu a Liu a oportunidade de 
tocar no Tomorrowland Bra-
zil, que disparou sua carreira 
de DJ em todo o mundo. Com 
a ascensão de sua música, Liu 
teve a oportunidade de fazer 
uma turnê ao redor do mun-
do, incluindo shows na Ásia, 
Europa e América do Norte. 
Ele já se apresentou em vá-
rios dos maiores festivais de 
música eletrônica, incluindo 
Tomorrowland, Lollapalooza 
e Rock in Rio.

Matheus Fernandes viu 
sua carreira decolar aos 23 
anos de idade após o estouro 
de músicas como ‘Mulhera-
da Na Lancha’, ‘Mete Ficha’ 
e ‘Modo Avião’. Hoje, aos 30 
anos e com quase uma década 
de estrada, Fernandes é uma 
das grandes apostas do for-

ró, combinando ritmos como 
sertanejo, piseiro e batidas 
eletrônicas. Com mais de 50 
músicas de autoria própria, 
começou como compositor e 
ostenta um repertório grava-

do por artistas como Jorge & 
Mateus, Wesley Safadão, Xand 
Avião, Inimigos da HP, Hum-
berto & Ronaldo, Cristiano 
Araújo, entre outros. A música 
‘Baby, Me Atende’ (feat Dilsi-

nho) chegou a ocupar a 16º 
posição nas mais ouvidas do 
Spotify (Mundo) e já ultrapas-
sa os 40 milhões de visualiza-
ções no YouTube. 

Com mais de 641 milhões 
de visualizações no YouTube, 
o grupo de pagode Menos é 
Mais tem um pouco menos 
de cinco anos de estrada. Os 
pagodeiros de Brasília acu-
mulam mais de 4 milhões de 
ouvintes mensais nas plata-
formas musicais. A estratégia 
de postar um vídeo por sema-
na resultou na criação de vá-
rios quadros musicais, como 
o “Churrasquinho do Menos é 
Mais”, que possui mais de 578 
milhões de visualizações.

Para garantir um evento 
seguro para todos os envolvi-
dos, a carteirinha de vacina-
ção com ciclo de imunização 
completo continuará sendo 
exigida a todos. Além disso, 
todo o local dispôs de totens 
de álcool em gel e presença 
da equipe de Vigilância Sa-
nitária do município de Ca-
bedelo. O Festival Verão On 

conta ainda com equipe tática 
de segurança e esquema de 
monitoramento por câmeras. 
No quesito infraestrutura e 
acessibilidade, a Semob es-
tará presente mais uma vez 
para auxiliar no trânsito local.

As vendas estão sendo 
realizadas no site Ingresso 
Nacional, também, nos pontos 
de vendas: Loja Mioche, no 
piso térreo do Manaíra Sho-
pping, no Shopping Altiplano 
Cabo Branco, no piso L2 e na 
Loja Mioche do Partage Sho-
pping, em Campina Grande.

Da redação

‘Entrevista Funesc’ recebe a DJ e produtora Cláudia Aires (E) e a cineasta Caroline Oliveira (D), que está produzindo curtas como ‘Musas’ (abaixo)

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial da 

Funesc no Instagram

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Ingresso NacionalUma das atrações do evento de Cabedelo é o grupo de pagode Menos é Mais
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Em reunião com entidades, governador determinou a incorporação de 100% da bolsa desempenho e de até 140,7% em plantão

O governador João Aze-
vêdo reconsiderou e vai in-
corporar 100% da bolsa 
desempenho ao salário dos 
servidores da Polícia Militar 
e Corpo de Bombeiros Mili-
tar, em 48 meses. Além disso, 
ele anunciou medidas de im-
plantação imediata, como o 
reajuste salarial de 10%, um 
reajuste de 24% no auxílio-a-
limentação e um aumento no 
valor da hora do plantão extra 
que será de até 74,42% em 
dias normais e até 140,70% 
em datas especiais. As novas 
definições foram anunciadas 
ontem em reunião na Granja 
Santana com representantes 
da categoria. 

Na terça-feira, João Aze-
vêdo havia proposto a incor-
poração de 80% da bolsa no 
período de 36 meses. Com a 
contraproposta da categoria 
apresentada ontem, de 100% 
em 36 meses, o governador 
realizou uma proposta final. 
Segundo o chefe do Executivo, 
a expectativa é que seja apro-
vada pela categoria. 

“Avançamos de forma 
significativa. A proposta está 
sendo levada para as assem-
bleias onde tenho esperança 
e quase certeza de que será 
aprovada, para que na próxi-
ma segunda-feira pela manhã 
possamos nos reunir nova-
mente para bater o martelo 
em cima disso e aí sim prepa-
rar a lei para publicar com to-
dos esses avanços”, comentou 
João Azevêdo. 

Na opinião do secretário 
de estado da Segurança e da 
Defesa Social, Jean Nunes, a 

proposta realizada pelo go-
vernador é um sonho realiza-
do para muitos da categoria. 
“O governador, de maneira 
atenciosa, ouviu a contrapro-
posta, fez a sua proposta e 
dessa vez trazendo melhores 
e mais novidades. Isso é um 
sonho para muitos, pode ter 
certeza disso. E para os da 
ativa também, que terão segu-
rança para ir para a sua apo-
sentadoria”, ressaltou. 

Segundo o comandante da 
Polícia Militar, coronel Euller 
Chaves, o diálogo foi importan-
te para novas conquistas. “O 
processo de diálogo fica aberto 
para outras conquistas. A gente 
espera a normalidade e que a 
gente tenha segurança públi-
ca para o cidadão da Paraíba”, 
disse.  

Participaram da reunião, 
coronel Sobreira (representan-
te da Caixa Beneficente); coro-
nel Francisco Assis (represen-
tante do Clube dos Oficiais e do 
Corpo de Bombeiros); coronel 
Maquir Alves (representan-
te da Associação dos Inativos 
da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros); cabo Eliane 
Santos (representante da As-
sociação de Cabos e Soldados 
da Polícia Militar e Bombeiros 
Militar); sargento Wellington 
Soares (representante do sub-
tenente e sargentos da Polícia 
Militar); major Luiz Antônio 
(representante da Associação 
dos oficiais).

 Também estiveram pre-
sentes os secretários Jean Fran-
cisco Nunes (Segurança e da De-
fesa Social); Marialvo Laureano 
(Fazenda); Gilmar Martins (Pla-
nejamento, Orçamento e Ges-
tão); Jacqueline Gusmão (Ad-
ministração); Sérgio Fonseca 

Governo aceita contraproposta 
dos policiais sobre o reajuste

Foto: Secom-PB

Moro em João Pessoa
Moro não se arrepende de nada do que fez na Lava Jato. 
Em João Pessoa, o pré-candidato à Presidência pelo Podemos 
afirmou que se pudesse faria tudo de novo. Página 14
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O governador João Azevêdo voltou a sentar com entidades representativas dos policiais para, através do diálogo, construir uma solução para o reajuste

Piso definido pelo FNDE será cumprido na PB
O governador da Paraíba, João 

Azevêdo (Cidadania), anunciou on-
tem, em suas redes sociais, que vai 
cumprir integralmente o piso defi-
nido pelo Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FNDE) 
para os salários dos professores e 
professoras da rede pública estadual. 

“Atenção professores e profes-

soras da rede pública estadual: nós 
vamos cumprir integralmente o piso 
que for definido pelo FNDE. Esta-
mos aguardando a definição para 
determinar o reajuste para ativos 
e inativos”, escreveu João Azevêdo 
em seu Twitter. 

De acordo com o secretário Esta-
dual de Educação Ciência e Tecnolo-

gia, Cláudio Furtado, os professores 
começarão o ano letivo já com os 
salários atualizados. “Isso mostra 
que o governo do Estado da Paraíba 
valoriza os profissionais da educa-
ção. Essa afirmação do governador 
vai garantir que o piso seja estabele-
cido para o magistério da educação 
do Estado”, ressaltou o secretário.

(Administração Penitenciária); 
Letácio Guedes (Controladoria 
Geral do Estado); coronel Euller 

Chaves (comandante da Polí-
cia Militar); coronel Marcelo 
Araújo (comandante do Corpo 

de Bombeiros Militar); André 
Rabelo (delegado geral da Polí-
cia Civil); e Fábio Andrade (pro-

curador-geral do Estado), além 
do presidente da Assembleia 
Legislativa, Adriano Galdino.

Profisco II PB será implantado ainda em janeiro

O  Programa de Moder-
nização da Gestão Fiscal do 
Estado da Paraíba, o “Profisco 
II PB”, deverá ser implantado 
ainda este mês no Estado. O 
contrato da operação de cré-
dito com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento 
(BID)  foi assinado no últi-
mo dia 13 de dezembro pelo 
governador da Paraíba, João 
Azevêdo (Cidadania). 

O investimento de US$ 
42,680 milhões, sendo US$ 38,4 
milhões financiados pelo BID 
e US$ 4,2 milhões do Gover-
no do Estado, será destinado à 
modernização da gestão fiscal 
do Estado. 

O Programa tem o obje-
tivo de aprimorar toda a ges-
tão fiscal paraibana. Entre os 
enfoques do programa está 
o melhoramento do serviço 
oferecido ao contribuinte. 
“Quando pensamos em me-
lhorar essa estrutura interna, 
vamos ter uma política que 
melhora o atendimento ao 
contribuinte. Com o portal 
melhorado, a estrutura física, 
unidades melhoradas, tem 
toda uma política voltada ao 
nosso cliente. No retorno das 
informações, com uma res-

posta rápida na sua solicita-
ção, por exemplo”, explicou 
o coordenador do Profisco, 
Jeferson Rolim. 

Além disso, o Profisco 
vai possibilitar um melhor 
acompanhamento dos gastos 
públicos. Segundo ressaltou o 
coordenador, a modernização 
tecnológica possibilita que 
ocorra um acompanhamento 
não apenas numérico, mas 
também será possível avaliar 
o quanto os investimentos 
foram proveitosos para a po-
pulação. 

“Serão feitas ferramen-
tas, sistemas que permitam 
que o gestor tenha um acom-
panhamento melhor. Como o 
próprio governador gosta de 
falar, na palma da mão, tendo 
a compreensão dos gastos 
em tempo real. São sistemas 
que permitam que você tome 
decisões que tenham uma efi-
ciência melhor”, comentou. 

Serão 55% investidos 
para a área de tecnologia 
da informação, incluindo 
aquisição de equipamentos, 
softwares, desenvolvimento 
de sistemas e consultorias 
específicas em TI e uso de fer-
ramentas digitais para avan-
çar em transparência fiscal e 
eficiência da administração 
tributária, na aquisição de 

Iluska Cavalcante 
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 Serão feitas ferramentas, sistemas que 
permitam que o gestor tenha um acompanhamento 
melhor. Como o próprio governador gosta de falar, 
na palma da mão, tendo a compreensão dos gastos 
em tempo real. Sistemas que permitam que você 

tome decisões com uma eficiência maior 

programas e equipamentos 
tecnológicos, que serão usa-
dos, por exemplo, na fábrica 

de software na Gerência de 
Tecnologia da Informação 
(GTI) da Secretaria de Esta-

do da Fazenda (Sefaz-PB). 
Outra parte dos investimen-
tos (19%) será também em 
obras como a reforma do pré-
dio do Governo da Paraíba, 
na Avenida Epitácio Pessoa, 
na capital, que será a nova 
sede da Sefaz-PB, da Contro-
ladoria-Geral do Estado (CGE) 
e da Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE), pastas que for-
mam a gestão fiscal do Estado, 
além de investimentos em 
bens como mobília e equi-

pamentos, consultorias e 
em capacitação de recursos 
humanos para explorar as 
novas tecnologias, sistemas 
e equipamentos.  

O financiamento do Pro-
fisco II prevê o financiamento 
de 17 novos produtos, que 
estão divididos em três áreas: 
Gestão Fazendária e Transpa-
rência Fiscal; Administração 
Tributária e Contencioso Fis-
cal; e Administração Finan-
ceira e Gasto Público.

Segundo o coordenador 
do Profisco, Jeferson 
Rolim, o programa 
tem o objetivo de 
aprimorar toda a gestão 
fiscal paraibana e vai 
possibilitar um melhor 
acompanhamento dos 
gastos públicos

Foto: Divulgação



Em João Pessoa, o pré-candidato à Presidência pelo Podemos afirmou que, se pudesse, faria tudo outra vez

“Eu não me arrependo 
de nada do que fiz. Eu tenho 
muito orgulho da Operação 
Lava Jato e se pudesse faria 
tudo outra vez.” Com essa 
frase, o ex-ministro, ex-juiz 
e pré-candidato a presiden-
te da República Sérgio Moro 
(Podemos) resumiu o seu 
sentimento de que o levou 
a decidir pela sua opção de 
buscar comandar o Brasil. O 
presidenciável desembarcou 
ontem em João Pessoa onde 
concedeu entrevistas e se re-
uniu com empresários. 

Ainda sobre a Operação 
Lava Jato ele falou que o país 
não aguenta mais ser rouba-
do. “Ela acabou com aquele 
sentimento de impunidade, 
de que quem roubava não ia 
pra cadeia. Provamos o con-
trário. Agora, o Judiciário e 
os políticos se intrometeram 
demais. E acabou no que está 
aí”, completou o ex-juiz.

Ele lembrou que a po-
pulação brasileira foi às ruas 
protestar contra a corrupção. 
“Podem até questionar, mas a 
Petrobras foi roubada pelo PT. 
Nenhum tribunal pode negar 
isso. Quem roubou foi punido. 
Infelizmente a Lava Jato teve 
um revés. E quem delapidou 
um patrimônio do povo vai 
disputar as eleições”, disse o 
pré-candidato, atacando o ex
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. 

Na entrevista, o ex-magis-
trado falou também de outros 
temas, como a erradicação da 
pobreza. Ele questionou como 
o Brasil é campeão na produ-
ção de grãos e boa parte da 

população passa fome. “Va-
mos acabar com isso aqui no 
Brasil”, prometeu Moro. 

Economia
O presidenciável também 

falou de economia. Ele comen-
tou que a alta dos juros vem 
minando o setor no Brasil e 
que hoje, o nosso país é o pa-
tinho feio da economia mun-
dial. “Temos que mudar essa 
realidade. O desemprego está 
tomando conta do Brasil. O 
presidente Bolsonaro não está 
entregando o que prometeu. 
Nada, absolutamente nada o 
que prometeu”, disse Moro.

Cargo no governo
“Não me arrependo de 

ter sido ministro. Fui boico-
tado até pela PF”. O presiden-
ciável Sérgio Moro quando 
foi questionado se ele ficou 
arrependido em deixar a ma-
gistratura e ter topado ser mi-
nistro da Justiça na gestão do 
presidente Jair Bolsonaro, ele 
respondeu que não, apesar 
dos boicotes que teve. 

“O Brasil era um país 
com perspectiva de mudan-
ça, senti um chamado do meu 
país. Pensei que teria carta 
branca. Fui com boas inten-
sões, cheio de ideias e pro-
jetos. Os índices da violência 
no meu período de ministro 
da Justiça tiveram bons indi-
cadores, que fiquei satisfeito. 
Isso foi positivo”, explicou. 

Moro disse ainda que 
aceitou o cargo de ministro 
porque queria acabar de vez 
com a corrupção no Brasil. 
“Eu topei ser ministro para 
combater a corrupção, mas 
fui sabotado. Tenho apreço 
à Polícia Federal, mas a PF 

Moro diz não se arrepender de 
nada do que fez na ‘Lava Jato’

Foto: Agência Brasil/Arquivo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
combustíveis diversos com entrega parcelada, mediante requisição diário e/ou periódica, destina-
dos ao abastecimento dos veículos locados e aos veículos pertencentes a frota deste Município, 
conforme necessidade das Secretárias deste Município. Abertura da sessão pública: 13:00 horas 
do dia 24 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 13:01 horas do dia 24 de Janeiro de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 38/20; 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) 33951478. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Umbuzeiro - PB, 05 de Janeiro de 2022
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av 

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de construção 
civil, para execução dos serviços de construção de 01 (Uma) Unidade Básica de Saúde – Tipo 
I, localizado no distrito Mata Virgem, na zona rural do Município de Umbuzeiro – PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 028/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://
www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 06 de Janeiro de 2022
ALCEU DA COSTA LIMA
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2021 – UASG 925302
PROCESSO Nº 19.000.000682.2021

Número no compras.gov: 901512021
Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 

no REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR (COM 
INSTALAÇÃO), com abertura agendada para o dia 07/01/2022 às 09:00h, fica ADIADO para o dia 
20/01/2022 às 09h. Por oportuno, solicitamos que acompanhem o certame através dos sites www.
centraldecompras.pb.gov.br e www.gov.br/compras.

CADASTRO CGE Nº 21-01846-1
João Pessoa, 06 de janeiro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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 DISCI-
PLINAR, 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 INS-
TALADA 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 
BRANDÃO 171.977-7 POLICIAL PENAL SAP-PRC-2021/03203

GUTEMBERG PEREIRA BORGES 163.552-2 POLICIAL PENAL SAP-PRC-2021/02955

SIDNEY MANGUEIRA DA SILVA 163.397-0 POLICIAL PENAL SAP-PRC-2021/02954

BRUNO ALExANDRE DA SILVA GURGEL
PRESIDENTE DA CPPAD

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
PROCESSO Nº 21.000.000076.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM PAPEL KRAFT, destinado à SECRETA-
RIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SETDE, conforme 
edital e anexos.

DATA E HORáRIO: 20/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00021-3  
João Pessoa, 06 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 246/2021
PROCESSO Nº 27.000.002236.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA APOIAR OS ESPAÇOS 
DE COMERCIALIzAÇÃO SOLIDáRIA, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVI-
MENTO HUMANO - SEDH, conforme edital e anexos.

DATA E HORáRIO: 20/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00019-9  
João Pessoa, 06 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 259/2021
PROCESSO Nº 31.202.000626.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, destinado a SUPERIN-
TENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - SUPLAN, conforme 
edital e anexos.

DATA E HORáRIO: 20/01/2022 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: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00013-0
João Pessoa, 06 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 004/2020
PROCESSO Nº 19.000.037709.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIáRIO PARA 
ATENDER A DEMANDA DA CASA ABRIGO DO SERTÃO, destinado à SECRETARIA DE ESTADO 
DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA - SEMDH, conforme edital e anexos.

DATA E HORáRIO: 21/01/2022 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: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00164-6
João Pessoa, 06 de janeiro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

Pettronio Torres
pettroniotorres@yahoo.com.br

de hoje é diferente daquela 
da época da Operação Lava 
Jato”, reclamou.

Moro revelou ainda, que 
se caso for eleito presidente 
da República irá acabar com a 
reeleição para o Executivo nas 
três esferas: federal, estadual 
e municipal. “Não é balela de 
pré-candidato. Temos que mo-
ralizar a coisa pública. Tenho 

isso em mente. Caso chegue lá 
vou honrar o que estou pro-
metendo”, reafirmou o ex-juiz. 

Protesto
O pré-candidato a presi-

dente da República pelo Po-
demos, Sérgio Moro, recebeu 
vaias e aplausos quando de-
sembarcou na Paraíba, ontem 
à tarde. Ele foi recebido aos 

gritos de “vagabundo”, “traí-
ra” e “golpista” no Aeroporto 
Castro Pinto. Por outro lado, 
houve quem aplaudisse o ex-
ministro. 

Antes de desembarcar na 
Paraíba, Moro uso o Twitter 
para anunciar a abertura das 
viagens pré-campanha. “Co-
meço a rodar o Brasil. Hoje 
estarei na Paraíba. Conto com 

vocês nessa jornada que está 
só começando. Temos um país 
para salvar de uma triste pola-
rização entre pelegos e mili-
cianos. Vamos construir a na-
ção moderna e inclusiva que 
queremos”, publicou Moro. 
Moro cumprirá agenda até 
o fim de semana e tem com-
promissos em João Pessoa e 
Campina Grande.

Proposta de criar Corte de Combate à Corrupção 
O presidenciável e ex-juiz Sér-

gio Moro também abordou a pro-
blemática do Judiciário. Ele disse 
que a Reforma do Judiciário tem 
que andar. Reafirmou o respeito ao 
Poder, elogiou o presidente do STF, 
Luiz Fux, mas criticou a Suprema 
Corte do país quando permitiu que 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva fosse posto em liberdade.  

“Tenho algumas ideias em 
mente para o colocar em prática 
no Judiciário. Por exemplo, quero 
criar a Corte Nacional de Combate 
à Corrupção. Vou também expul-
sar ministros que não colaborem 

com o combate à corrupção no 
nosso país. Vamos também buscar 
que os condenados, em segunda 
instância, voltem para a cadeia”, 
explicou Moro. 

Programas sociais
O pré-candidato também con-

firmou que vai manter os progra-
mas sociais de transferência de 

renda, como Auxílio Brasil e Bolsa 
Família. “Só esses programas não 
são suficientes. Vamos buscar de-
senvolver nossa economia. Criar 
postos de trabalho, melhorar a 
educação básica. Aí sim, podemos 
reverter esses índices de pobreza, 
que são gigantescos no Brasil”, 
explicou Moro. 

Finalizando, o presidenciável 
propôs um pacto pelo Brasil. “O 
brasileiro não quer mais briga. Ser 
fã de um ou de outro. Temos que 
saber quem está mais preparado 
para comandar o país. Não im-
porta quem seja”, concluiu Moro.

 Eu topei ser ministro 
para combater a corrupção, 

mas fui sabotado 

Em João Pessoa, o ex-juiz  Sérgio 
Moro também disse não se 
arrepender de ter sido ministro 
e que foi “boicotado pela PF”



Presidente disse que não sabia de morte de crianças por Covid, apesar dos registros comprovarem o contrário

Bolsonaro ataca vacinação 
de crianças e distorce dados

Brasil
João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 7 de janeiro de 2022     |     A UNIÃO       15Edição: Carlos Vieira   Editoração: Joaquim Ideão

 O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, voltou 
a criticar a vacinação para 
crianças com idade entre 5 
e 11 anos contra Covid-19, 
ontem. Ele ainda reforçou 
que não irá vacinar sua fi-
lha, Laura, de 11 anos, e 
afirmou não ter conheci-
mento de que crianças te-
riam morrido em decorrên-
cia da doença, nessa faixa 
etária, para justificar a va-
cinação, apesar de números 
comprovarem a ocorrência 
das mortes.

“A minha filha não será 
vacinada. Uma das ques-
tões que a gente colocou, 
no Ministério da Saúde, e 
que você pai tem que saber: 
a Pfizer, dona dessa vacina, 
não se responsabiliza por 
efeitos colaterais. E a pró-
pria Anvisa, que autorizou 
a vacina, diz que a criança 
logo após a vacinação pode 
sentir falta de ar e palpi-
tações. Eu pergunto, você 
tem conhecimento de uma 
criança de 5 ou 11 que te-
nha morrido de Covid? Eu 
não tenho”, disse o presi-
dente durante entrevista a 
TV Nova Nordeste, de Per-
nambuco.

Na tentativa de, nova-
mente, colocar em dúvida 
a importância da vacinação 
das crianças, o presidente 
alegou que se “algum mole-
que que morreu de Covid” 
tinha “outra comorbidade 
qualquer”. “Quando se trata 
de criança, não se deixe le-
var pela propaganda”, disse. 
“Qual interesse da Anvisa e 
das pessoas taradas por va-
cina?”, completou.

Dados do Sistema de 
Informações sobre Mortali-
dade (SIM) e do o Sistema 
de Informação de Vigilân-
cia da Gripe (Sivep-Gripe) 
apontam que ao menos 560 
crianças entre 5 e 11 anos 
morreram de Covid-19 no 
país, segunda maior cau-
sa de óbitos na faixa, atrás 
apenas de acidentes de 
trânsito.

Tratamento precoce
Bolsonaro voltou a pre-

gar tratamento precoce e 
uso de medicamentos sem 
eficácia contra Covid e res-
pondeu às críticas sobre 
suas constantes falas nega-
cionistas. Disse que não po-
deria ser considerado um 
negacionista porque auto-
rizou a compra de vacina.

O presidente voltou a 
se colocar contra a adoção 
do passaporte vacinal. “Da 
nossa parte jamais exigi-
rei passaporte vacinal, até 
porque, você tá vendo gen-
te com a terceira dose de 
vacina morrendo. Você viu 
agora pouco alguns navios 
de cruzeiro no Brasil, to-
dos 100% vacinados, onde 
um número considerável de 
pessoas foram contagiadas 
pelo vírus”, questionou.

O chefe do Executivo 
chamou de autoritária a 
ação de governadores que 
determinaram a necessida-
de do documento. “Nunca 
se viu isso antes”.

De acordo com o pre-
sidente as vacinas com-
pradas até o momento “é 
pra quem quiser tomar, em 
nenhum momento eu exigi 
que qualquer cidadão vies-
se a tomar a vacina”.

A lei estende por 15 anos, contados a partir de janeiro de 2025, os contratos de suprimentos das usinas térmicas movidas a carvão mineral

Foto: DivulgaçãoTransição Energética Justa

Sancionada lei que vai prorrogar o 
funcionamento de térmicas a carvão
Luciano Nascimento
Agência Brasil

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, san-
cionou a Lei 712/2019, 
que cria o programa de 
Transição Energética Jus-
ta, prorrogando os con-
tratos de venda de ener-
gia elétrica por usinas 
térmicas movidas a car-
vão mineral em Santa Ca-
tarina. A lei estende por 
15 anos, contados a par-
tir de janeiro de 2025, os 
contratos de suprimentos 
dessas usinas.

A lei determina a 
prorrogação dos con-
tratos do Complexo Ter-
melétrico Jorge Lacerda 
(CTJL), no sul do estado, 
até 2040, para atender o 

sistema elétrico nacional.
A legislação determi-

na a criação de um con-
selho, composto por re-
presentantes do governo, 
trabalhadores e empre-
sas, que será responsável 
por implantar o programa 
de transição até o fecha-
mento das minas de car-
vão.

Segundo a Secreta-
ria-Geral da Presidência, 
a medida é voltada para 
preservar a atividade de 
mineração na região du-
rante o período de tran-
sição. “A sanção ao proje-
to será importante para 
promover uma transição 
energética justa para a 
região carbonífera do Es-
tado de Santa Catarina, 
observados os impactos 

ambientais, econômicos 
e sociais e a valorização 
dos recursos energéticos 
e minerais, além de apoiar 
as concessionárias do ser-
viço público de distribui-
ção de energia elétrica de 
pequeno porte”, justificou 
a secretaria.

Pequeno porte
Além da prorrogação 

dos contratos de geração 
termelétrica a carvão mi-
neral em Santa Catarina, 
a lei também cria subven-
ção econômica para as 
distribuidoras de energia 
elétrica de pequeno por-
te, com mercado próprio 
anual inferior a 350 giga-
watts-hora (GWh).

As tarifas aplicáveis a 
essas concessionárias não 

poderão ser superiores às 
tarifas da concessionária 
de distribuição de energia 
elétrica de área adjacente 
e com mercado próprio 
anual superior a 700 Gwh.

A lei define ainda que 
a distribuidora de grande 
porte que adquirir outra 
com mercado próprio in-
ferior a 700 GWh/ano terá 
direito a 25% da subven-
ção proposta por 10 anos.

A Secretaria-Geral 
da Presidência disse que 
a medida vai garantir a 
modicidade nas tarifas de 
pequenas distribuidoras 
de energia. O custo des-
sa subvenção econômica 
será coberto pela Conta de 
Desenvolvimento Energé-
tico (CDE), paga por todos 
os consumidores do país.

Depois de período de 
férias e hospitalização de-
vido a uma obstrução in-
testinal, o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) voltou aos 
trabalhos nesta quinta-fei-
ra, dia 6. Em entrevista à TV 
Nova Nordeste, o presiden-
te afirmou que “problemas 
não faltam” nesse retorno 
e comentou o episódio da 
facada que sofreu em 2018. 
Sem provas, Bolsonaro vol-
tou a falar que a facada foi 
crime encomendado e que 
Adélio Bispo apenas cum-
priu uma missão. O presi-
dente também disse esperar 

que a Polícia Federal chegue 
à conclusão de quem foram 
os mandantes do crime.

Desde 2018, o presi-
dente tem sido vocal ao 
afirmar que Adélio Bispo, 
autor da facada, não teria 
agido sozinho quando o ata-
cou em Juiz de Fora (MG) 
durante a campanha elei-
toral. Na entrevista, Bolso-
naro alegou que a Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) teria atrapalhado as 
investigações que levaram 
às conclusões de que Adélio 
teria agido sozinho. A inves-
tigação agora foi retomada. 
“Ele foi pra cumprir uma 
missão” disse.

Para o presidente, hou-
ve um planejamento por 

parte dos advogados para 
que Adélio não entregasse 
quem é o mandante do cri-
me. “Três advogados, não 
são advogados simples, ad-
vogados já de certo nome, 
comparecem em Juiz de 
Fora em menos de 24 horas. 
Aqui mesmo na Câmara dos 
Deputados uma pessoa ten-
tou entrar com documento 
falso do Adélio para que 
ele tivesse um álibi. Para 
comprar uma passagem de 
avião para Juiz de Fora, é 
preciso se programar, en-
tão esse advogado se pro-
gramou para, fato, o Adélio 
tentasse matar, e não fosse 
linchado. Ele tinha que in-
terferir para ele não abrir o 
bico”, afirmou.

Férias interrompidas
Ao sair do hospital na 

quarta-feira (5) o presi-
dente tinha afirmando que 
era “maldoso” dizer que 
ele estava de férias. Hoje, 
no entanto, o presidente 
voltou atrás ao afirmar que 
tinha se programado para 
nove dias de férias, que 
foram interrompidas após 
ele ter uma obstrução in-
testinal no último domin-
go (2), tendo que ir para 
o Hospital Vila Nova Star, 
em São Paulo, onde ficou 
internado até esta quarta-
feira. “Me programei para 
nove dias de férias, na ver-
dade foram meia dúzia, 
três foram no hospital”, 
disse o presidente.

Presidente volta a dizer que facada que 
levou em 2018 foi crime encomendado

A minha filha não 
será vacinada. Uma das 

questões que a gente 
colocou, no Ministério 
da Saúde, e que você 
pai tem que saber: a 
Pfizer, dona dessa 

vacina, não se 
responsabiliza por 

efeitos colaterais. E a 
própria Anvisa, que 

autorizou a vacina, diz 
que a criança logo após 
a vacinação pode sentir 

falta de ar e 
palpitações 

O Conselho Adminis-
trativo de Recursos Fis-
cais (Carf ) teve que para-
lisar os julgamentos por 
causa do movimento dos 
servidores públicos da 
Receita Federal em defesa 
de reajuste salarial. 

A razão é falta de quó-
rum regimental para ins-
talação e deliberação do 
colegiado, motivado pela 
adesão de conselheiros 
representantes da Fazen-
da Nacional ao movimen-
to paredista da categoria 
funcional.

Comunicado
De acordo com comu-

nicado divulgado ontem 
pelo Conselho Adminis-

trativo de Recursos Fis-
cais, ficam suspensas as 
sessões de julgamento 
das Turmas Ordinárias da 
2ª Seção de Julgamento e 
1ª e 2ª Turmas Extraor-
dinárias da 1ª Seção de 
Julgamento, além das ses-
sões da 3ª Turma Extraor-
dinária da 1ª Seção.

O Carf é um órgão co-
legiado do Ministério da 
Economia que julga os re-
cursos apresentados pe-
los contribuintes contra a 
cobrança de tributos pela 
Receita Federal.

O órgão previa o re-
torno de seus trabalhos 
para a próxima semana, 
com sessões prevista para 
a partir do dia 10, mas fi-
cará impossibilitado por 
causa do movimento dos 
servidores por reajuste 
salarial.

Sem quórum, Carf
para julgamentos

Matheus de Souza e 
Izael Pereira
Agência Estado

Adriana Fernandes e 
Guilherme Pimenta
Agência Estado

Matheus de Souza 
e Izael Pereira
Agência Estado



Medida, que tem como objetivo reduzir as mortes, entra em vigor imediatamente e vai até 15 de junho

A Itália tornou obriga-
tória a vacinação contra Co-
vid-19 para pessoas a partir 
de 50 anos, um dos poucos 
países europeus a adotar a 
medida, na tentativa de ali-
viar a pressão sobre os ser-
viços de saúde e reduzir as 
mortes.

A medida entra em vigor 
imediatamente e vai até 15 
de junho.

A Itália teve mais de 138 
mil mortes por Covid-19 des-
de o início da pandemia no 
país, em fevereiro de 2020, 
o segundo maior número de 
óbitos na Europa, atrás ape-
nas do Reino Unido.

O governo do primeiro-
ministro Mario Draghi já ha-
via tornado a vacinação obri-
gatória para professores e 
profissionais de saúde. Des-
de outubro passado, todos os 
funcionários tiveram que ser 
vacinados ou apresentar tes-
te negativo antes de entrar 
no local de trabalho.

A recusa resulta na sus-
pensão do trabalho sem re-
muneração, mas não em de-
missão.

O novo decreto endure-
ce a regra para os trabalha-
dores com mais de 50 anos, 

removendo a opção de fazer 
teste em vez da vacinação. 
Não ficou claro qual seria a 
sanção para quem desrespei-
tar a medida.

O decreto foi aprovado 
após uma reunião de gabinete 
de duas horas e meia, que ge-
rou polêmica dentro da coali-
zão multipartidária de Draghi.

“As medidas visam a 
manter nossos hospitais fun-
cionando bem e, ao mesmo 
tempo, manter escolas e ati-
vidades comerciais abertas”, 
disse Draghi, segundo seu 
porta-voz.

Agência Brasil

Covid: Itália torna obrigatória a 
vacina para maiores de 50 anos
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Parlamento francês aprova passaporte vacinal

O Parlamento da França 
aprovou ontem os planos do 
presidente Emmanuel Macron 
para um passaporte de vaci-
nação, a fim de conter a pro-
pagação da variante Ômicron 
do coronavírus. A aprovação 
ocorreu após tumultuado de-
bate provocado pelos comen-
tários do próprio Macron, que 
afirmou que queria “irritar” os 
não vacinados.

A linguagem de Macron, a 
quase três meses das eleições 
presidenciais, foi vista como 
politicamente calculada, ape-
lando à frustração cada vez 
maior do público contra os que 
não quiseram se vacinar.

Mais de 90% da população 
com mais de 12 anos recebe-
ram pelo menos duas doses 
de um imunizante contra a 
Covid-19, mostram dados do 
governo. O ministro da Saú-
de, Olivier Véran, disse que 
número recorde de pessoas, 

desde o dia 1º de outubro, 
recebeu a primeira dose nessa 
na última quarta-feira, após os 
comentários de Macron serem 
publicados.

Parlamentares na Câmara 
aprovaram o projeto de lei 
que inclui o passaporte vacinal 
pouco depois das 5h (horário 
local), após sessão que virou a 
noite, por 214 votos a 93. Mui-
tos dos que votaram contra o 
projeto eram de grupos de ex-
trema direita ou de esquerda.

A proposta irá ao Senado 
antes da última votação na 
Assembleia Nacional.

Os franceses precisam, há 
meses, mostrar que estão vaci-
nados ou apresentar teste ne-
gativo de Covid-19 para entrar 
em locais como cinemas, cafés 
e trens. Mas com a disparada 
de infecções pelas variantes 
Delta e Ômicron, o governo 
decidiu invalidar a opção de 
apresentação de testes nega-
tivos no novo projeto.

As regras do passaporte 

de vacinas serão aplicadas 
aos maiores de 16 anos e não 
mais aos maiores de 12, como 
o governo queria inicialmente.

Países europeus têm hesi-
tado sobre a coerção de seus 
cidadãos para a vacinação. 
Ontem, a Itália tornou a vaci-
nação contra a covid-19 obri-
gatória para pessoas com mais 
de 50 anos.

O primeiro-ministro fran-
cês, Jean Castex, disse que os 
países que adotam a obriga-
toriedade da vacinação, como 
a Itália e a Áustria, têm taxas 
mais baixas de imunização do 
que a França.

Castex acrescentou que o 
país está pronto para seguir o 
programa em direção a uma 
quarta dose contra a Covid 
quando for o momento certo.

Nessa quarta-feira, a Fran-
ça registrou mais de 332 mil 
novos casos de Covid-19 nas 
últimas 24 horas e mais 246 
mortos pela doença em hos-
pitais.

Agência Brasil 

Estados Unidos

Joe Biden acusa Trump 
de ameaçar a democracia 

O presidente dos Es-
tados Unidos, Joe Biden, 
acusou ontem seu ante-
cessor, Donald Trump, de 
representar uma ameaça 
contínua à democracia no 
aniversário do violento 
ataque à sede do Congres-
so dos EUA, por seguido-
res de Trump, que tenta-
vam reverter sua derrota 
nas eleições de 2020. 

Em pronunciamen-
to no Capitólio, palco do 
motim de 6 de janeiro de 
2021, Biden alertou que 
as acusações falsas de 
Trump de que a eleição 
foi roubada dele por meio 
de uma fraude eleitoral 
generalizada poderia de-
safiar o Estado de Direito 

e minar futuras eleições. 
“Precisamos ser absoluta-
mente claros sobre o que é 
verdade e o que é mentira. 
Aqui está a verdade: um 
ex-presidente dos Estados 
Unidos da América criou 
e espalhou uma teia de 
mentiras sobre as eleições 
de 2020. Ele fez isso por-
que valoriza o poder mais 
do que princípios”, disse 
Biden. “Ele não consegue 
aceitar que perdeu”, acres-
centou Biden.

Lançar um ataque 
tão direto a Trump - em-
bora Biden nunca tenha 
realmente dito o nome de 
seu antecessor durante o 
discurso - foi uma larga-
da para o presidente, que 
passou a maior parte de 
seu primeiro ano no car-
go focado em seguir sua 

própria agenda, em vez de 
olhar para trás.

Mas democratas, al-
guns republicanos e mui-
tos observadores inde-
pendentes têm alertado 
que o estrago causado por 
Trump para minar a fé na 
eleição que perdeu para 
Biden persiste.

Acusando Trump de 
tentar perpetuar uma 
“grande mentira”, Biden 
disse que há uma “batalha 
pela alma da América” e 
uma luta interna e externa 
entre as forças da demo-
cracia e da autocracia.

Trump em comunica-
do divulgado após o dis-
curso de Biden disse que 
o presidente norte-ameri-
cano “usou meu nome hoje 
para tentar dividir ainda 
mais a América”.

Agência Brasil

Casaquistão: manifestantes 
são executados em protestos

Dezenas de manifestan-
tes foram mortos durante 
violentos protestos no Casa-
quistão e pelo menos 12 poli-
ciais morreram, incluindo um 
que foi decapitado, disseram 
autoridades locais ontem. Os 
participantes das demonstra-
ções tentaram invadir edifí-
cios durante a noite na maior 
cidade do país, Almaty, e “de-
zenas de agressores foram 
liquidados”, disse a porta-voz 

da polícia Saltanat Azirbek, 
ao canal de notícias estatal 
Khabar-24.

As tentativas relatadas de 
invadir os prédios ocorreram 
após uma agitação generaliza-
da na cidade na última quar-
ta-feira, incluindo a apreen-
são do prédio do prefeito, que 
foi incendiado. O Casaquistão 
está enfrentando os piores 
protestos de rua que o país já 
viu desde que se tornou inde-
pendente, três décadas atrás. 
Uma aliança militar liderada 

pela Rússia, a Organização do 
Tratado de Segurança Coleti-
va, informou ontem que en-
viará tropas de manutenção 
da paz ao Casaquistão a pedi-
do do presidente Kassym-Jo-
mart Tokayev.

O Casaquistão foi aba-
lado pela intensificação dos 
protestos que começaram 
no domingo por causa de 
um forte aumento nos pre-
ços de combustíveis, em 
meio à escalada dos preços 
de petróleo. 

Agência Estado

O governo do 
primeiro-ministro Mario 

Draghi já havia tornado a 
vacinação obrigatória para 
professores e profissionais 
de saúde. Desde outubro 

passado, todos os 
funcionários tiveram 
que ser vacinados ou 

apresentar teste negativo 
antes de  entrar no 

local de trabalho 



Na Paraíba, 181 mil microempreendedores individuais serão impactados pelo novo valor, que chega a R$ 60,60
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andreresendejornalismo@gmail.com

Contribuição do MEI sofrerá 
reajuste de 10% em fevereiro

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Começou o ano, e com ele novas 
esperanças de retomada nos negócios. Um 
bom exemplo dessa volta, ainda que parcial 
da normalidade, para os empreendedores 
e para a população em geral, é o retorno em 
formato presencial do Salão do Artesanato 
da Paraíba.

Foi justamente após a realização do Salão, 
ainda entre janeiro e fevereiro de 2020, que 
testemunhamos o fechamento das atividades 
econômicas em virtude da pandemia, e 
da necessidade de medidas restritivas de 
distanciamento social, uso de máscaras e 
álcool, e mais recentemente a obrigatoriedade 
da apresentação do passaporte de vacinação 
em alguns ambientes.

Passados quase dois anos, o 33º Salão 
do Artesanato da Paraíba volta à orla de 
João Pessoa, e será realizado no local do 
antigo Jangada Clube em Cabo Branco, 
justamente como foi o desejo dos artesãos 
envolvidos nesse evento a tantos anos.

E é exatamente sobre esses artesãos 
que eu gostaria de falar. Qual não será a 

ansiedade e expectativa desses bravos 
artistas e empreendedores em poder 
retomar as suas atividades após todo esse 
tempo? É fato que os salões são o momento 
auge para esses empreendedores. É o 
momento em que eles têm a oportunidade 
de escoar a maior parte de sua produção, 
aproveitando a grande circulação de 
turistas na capital agora no início do ano, e 
em Campina Grande no período junino.

Mas além da oportunidade de vendas, 
os artesãos também aproveitam esse 
momento para ampliar o seu círculo de 
negócios, divulgando a sua arte para o 
Brasil inteiro, estabelecendo inclusive 
entre eles uma cadeia de negócios que 
os ajudarão a manter a sua atividade 
econômica nos períodos de baixa. 

Nessa edição de retomada, serão mais 
de 400 expositores, numa grande estrutura 
que terá como tema “Toda Arte que vem 
do Mar” e será uma homenagem a esses 
homens e mulheres, em sua maioria de João 
Pessoa, Cabedelo e Pitimbu, reconhecidos 

por um trabalho que transforma escamas, 
conchas, mariscos e outros elementos em 
arte, em personalidade, em pedaços da 
nossa cultura e de nossas raízes.

Ainda que o tema envolva mais 
o litoral, haverá artesãos de todas as 
regiões do estado e com todas as matérias 
primas já tão conhecidas pelos amantes 
do artesanato. É bonito ver a diversidade 
de artistas e materiais envolvidos em um 
evento grandioso como esse. É prazeroso 
conversar diretamente com as pessoas que 
desenvolvem esses produtos repletos de 
tanta riqueza cultural, descobrir as suas 
histórias de vida e o quanto de valor está 
depositado em cada peça exposta ali.

Obviamente que um evento como esse 
não poderia ser realizado sem um rígido 
protocolo sanitário que envolve desde a 
necessidade da apresentação da carteira de 
vacinação, como também a obrigatoriedade 
do uso da máscara permanentemente para 
todos e borrifadores de álcool 70% que 
estarão espalhados por todo o ambiente.

É possível ter uma noção do tamanho 
da ansiedade não só desses artesãos, que 
sem dúvida são os personagens principais 
desse evento, mas também de todas as 
equipes responsáveis por fazer acontecer 
esse momento. A realização desse evento é 
do Sebrae e do Governo do Estado, através 
do Programa do Artesanato e seus diversos 
parceiros.

Quem estiver por João Pessoa entre os 
dias 12 de janeiro e 6 de fevereiro precisa 
testemunhar esse momento tão importante 
para a cultura paraibana e por que não 
dizer para a economia de nosso estado, uma 
vez que assinala-se a partir daí um novo 
momento para eventos desse tipo na capital 
e em outras cidades.

O Salão virá como um sopro de 
esperança após dias tão sombrios, 
temperado pelo cheiro do mar do cabo 
branco, anunciando que a maré que 
está por vir pode ser mais calma para 
os empreendedores e artesãos de nosso 
estado.

O Salão do Artesanato e a brisa da esperança
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-0,65%
R$ 5,675

-0,82%
R$ 6,408

-0,73%
R$ 7,681

+0,69%
101.698 pts

O aumento do salário mínimo 
para R$ 1.212 gerou, conforme pre-
visto por lei, um efeito cascata em 
tributos que têm o mínimo como 
referência. É o caso do pagamento 
do imposto do Microempreendedor 
Individual (MEI), cujo valor é 5% do 
salário básico em vigor. Desta forma, 
a partir de fevereiro, com recolhi-
mento referente a janeiro, o valor do 
imposto mais baixo atrelado ao MEI, 
que era de R$ 55,00, passa a ser de 
R$ 60,60, um aumento aproximado 
de 10%. Na Paraíba, mais de 181 mil 
microempreendedores individuais 
serão impactados com o reajuste.

A analista do Sebrae Paraíba, 
Nelijane Ricarte, explicou que o au-
mento no valor pago pelo MEI é re-
ferente ao recolhimento para o INSS, 
uma vez que o microempreendedor 
formalizado tem garantias como 
aposentadoria, auxílio-doença, auxí-
lio-maternidade, pensão por morte 
para os dependentes, entre outros.

“A carga tributária do MEI é inde-
xado ao salário mínimo em 5%, isso, 
desde a lei Federal 148 de 2008 que 
instituiu o MEI, e da lei 123, que pre-
viu a criação do MEI. Quando o salário 
mínimo sobe, o INSS referente ao MEI 
sobe também. Com o salário mínimo 
passando a R$ 1.212, o valor do INSS 
subiu para R$ 60,60, que são referen-
tes aos 5%”, detalhou Nelijane.

Os outros impostos que estão 
dentro dessa contribuição do MEI 
continuam com o mesmo valor - no 
caso, o ICMS permanece em R$ 1,00 e 
o ISS continua R$ 5,00. Subiu o INSS 
porque subiu o salário mínimo. 

Neste caso, com a incidência dos 
demais tributos, ICMS e ISS, o valor 
pago na manutenção fiscal do MEI 
passa para R$ 61,60, nos casos em-
preendedores do setor do comércio, e 
para R$ 66,60 no caso dos empreen-
dedores que se encaixam no perfil de 
comércio e serviços.

“Quando você olha, o impacto 
existe, mas não é tão grande, porque 
também tem o ganho do salário mí-
nimo. Mas se você é um MEI, que se 
organiza, se estrutura - porque tem 
vários benefícios dentro da lei para 
quem tem organização, como é o 
caso de venda para entes públicos, 
para o município, que fazem peque-

Foto: Divulgação

As amigas Ellyka e Lívia decidiram 
virar microempreendedoras e sabem 
que reajuste no valor da contribuição 
tem peso importante no final do mês

nas compras - o impacto não será tão 
grande. Toda uma estrutura está sen-
do criada para facilitar os microem-
preendedores nesse período”, expli-
cou a analista do Sebrae.

Para o economista Paulo Mon-
te, professor e coordenador do Gru-
po de Estudos em Trabalho (GET) 
do Departamento de Economia da 
UFPB, o cenário de aumento do tri-
buto, embora inevitável por conta de 
sua indexação ao salário mínimo, é 
ruim para os microempreendedores 
tendo em vista o aumento dessa ca-
tegoria nos últimos anos pela queda 
dos empregos formais no Brasil.

“Nesse período de crise, amplia-
da pela pandemia, observou-se um 
grande salto no número de empresas 
MEI. Quase 80% das empresas cria-
das são MEI, quando, na verdade, o 
MEI é um mecanismo desenvolvido 
para o empreendedorismo. Ele está 
servindo de fuga no mercado infor-
mal para muitos trabalhadores. Com 
a demissão em massa, com a perda 
de emprego formal, muita gente mi-
grou para o MEI como forma de so-
brevivência. A economia ainda está 
em crise e os novos empreendedo-
res estão arcando com o custo maior 
de contribuição para ter direito a al-
guns benefícios”, avaliou.

Inadimplência de 50% no estado
O panorama se agrava quando o fator 

inadimplência é acrescido. Segundo dados do 
Sebrae-PB, antes das campanhas de regulari-
zação do MEI desenvolvidas no fim do segundo 
semestre de 2021, a taxa de inadimplência do 
pagamento do tributo pelos microempreende-
dores individuais chegava a 50% no estado, 
afetando, desta forma, 90 mil empreendedo-
res, estimativamente.

De acordo com Nelijane Ricarte, ainda não 
há dados atualizados relativos à regularização 
da situação fiscal dos MEIs na Paraíba após 
as campanhas desenvolvidas pelo Sebrae e 
pela própria Receita Federal. Ela explica, no 
entanto, que a maior parte dos microempreen-
dedores que buscam o Sebrae costumam ter 
um perfil mais qualificado, que realmente 
buscam empreender e arcar com os custos de 
manutenção do negócio.

“A grande maioria empreende por uma ha-
bilidade pessoal, não só pela necessidade em 
si. Na pandemia, teve a questão da necessida-
de, a maioria dos MEI são escolarizados, com 
ensino médio completo e ensino superior, isso 
é um cenário estatístico que temos no Sebrae, 

esse perfil é maioria”, acrescentou a analista.
Ellyka Gomes é uma das que se encaixam 

no perfil do Sebrae. Possui pós-graduação e, 
juntamente com a amiga Maria Lívia, mantém 
um MEI, a Soé Paraíba, loja virtual de ven-
da de brincos em acrílico e acessórios com 
temáticas ligadas à cultura paraibana. Na 
avaliação da empreendedora, o aumento é 
ruim tendo em vista que qualquer aumento 
de custo gera um novo planejamento.

“Assim como temos despesas como even-
tos, taxa de participação em feiras, a gente 
prevê mensalmente o valor para pagar o im-
posto. Por mês, a gente faz um planejamento 
de vendas mínimas para custear a operação 
da Soé. É um valor pesado no fim das con-
tas para um MEI, se considerarmos que a 
maioria das pessoas empreende a partir da 
informalidade, necessidade, e quem procu-
ra a formalidade arca com um valor maior, 
pesando no orçamento. No nosso caso, por 
termos equilíbrio financeiro, conseguimos 
pagar sem grandes transtornos. Para a gente, 
esse novo valor é quase o de participação em 
uma feira”, comentou.
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Apesar de ser a redução menos acentuada de 2021, resultados mantêm o setor em situação negativa no país

Daniela Amorim
Agência Estado

Produção industrial cai em 
12 atividades em novembro
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O recuo de 0,2% na 
produção industrial em no-
vembro ante outubro foi re-
sultado de uma redução de 
ritmo em 12 dos 26 ramos 
pesquisados, segundo os 
dados da Pesquisa Indus-
trial Mensal, divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). A 
queda foi a menos acentua-
da do ano de 2021, acom-
panhada também de uma 
menor disseminação entre 
as atividades pesquisadas, 
observou André Macedo, 
gerente da Coordenação de 
Indústria do IBGE.

“Não teve predomínio 
de atividades no campo ne-
gativo, algo muito comum 
no ano de 2021”, disse Ma-
cedo. “Ainda assim, o setor 
industrial permanece com 
essa característica de queda 
na produção”, completou.

As influências negati-
vas mais importantes no 
mês de novembro foram de 
produtos de borracha e de 
material plástico (-4,8%) 
e metalurgia (-3,0%). Ou-
tras contribuições rele-
vantes vieram de produtos 
de metal (-2,7%), bebidas 
(-2,2%), coque, produtos 
derivados do petróleo e bio-
combustíveis (-0,6%), per-
fumaria, sabões, produtos 
de limpeza e de higiene pes-
soal (-4,5%) e produtos di-
versos (-4,5%).0

Na direção oposta, en-
tre as 13 atividades com 
expansão, as altas de maior 
impacto em novembro fo-
ram de produtos alimentí-
cios (6,8%), indústrias ex-
trativas (5,0%) e veículos 
automotores, reboques e 
carrocerias (2,9%, o primei-
ro resultado positivo desde 
abril de 2021).

Dados comparativos
Com a piora registrada 

na produção em novembro, 
a indústria brasileira pas-
sou a operar 4,3% aquém 
do patamar de fevereiro de 
2020: apenas oito das 26 
atividades investigadas se 
mantêm operando em ní-

vel superior ao pré-crise 
sanitária. Os dados são da 
Pesquisa Industrial Mensal, 
divulgados na manhã de on-
tem, pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Em novembro de 2021, 
os níveis mais elevados em 
relação ao patamar de fe-
vereiro de 2020 foram os 
registrados pelas atividades 
de máquinas e equipamen-
tos (14,6%), minerais não 
metálicos (10,3%), produ-
tos de madeira (10,0%), 
outros produtos químicos 
(2,5%) e metalurgia (1,5%). 
No extremo oposto, os seg-
mentos mais distantes do 
patamar de pré-pandemia 
são manutenção e repara-
ção de máquinas e equipa-
mentos (-29,0%), vestuário 
(-19,2%), móveis (-18,1%), 
couro, artigos de viagem e 
calçados (-16,5%) e veícu-
los (-16,3%).

Entre as categorias de 
uso, a produção de bens de 
capital está 13,5% acima do 
nível de fevereiro de 2020, e 
a fabricação de bens inter-
mediários está 1,0% abaixo 
do pré-Covid. Os bens durá-
veis estão 23,3% abaixo do 
pré-pandemia, e os bens se-
miduráveis e não duráveis 
estão 8,0% aquém do pata-
mar de fevereiro de 2020.

Revisões
O IBGE revisou o re-

sultado da produção indus-
trial em junho ante maio, de 
-0,3% para -0,5%. A taxa de 
maio ante abril saiu de 1,2% 
para 1,3%, a de abril ante 
março passou de -1,4% para 
-1,5%, enquanto a de março 
ante fevereiro saiu de -2,8% 
para -2,7%.

O resultado dos bens de 
capital em outubro ante se-
tembro foi revisto de 2,0% 
para 1,8%. Na categoria de 
bens de consumo duráveis, 
a taxa de outubro ante se-
tembro passou de -1,9% 
para -1,8%. Nos bens de 
consumo semiduráveis e 
não duráveis, a taxa de ou-
tubro ante setembro saiu de 
-1,2% para -1,3%. Os dados 
são da Pesquisa Industrial 
Mensal - Produção Física.

As influências negativas mais importantes no setor industrial em novembro foram de produtos de borracha e de material plástico (-4,8%) e metalurgia (-3,0%) 

Foto: José Paulo Lacerda/CNI

Levamento no setor

Abrasel: 42% dos restaurantes ainda 
faturam menos que antes da pandemia  

Levantamento da Asso-
ciação Brasileira de Bares 
e Restaurantes (Abrasel), 
adiantado ao Broadcast, 
sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Es-
tado, mostra que 42% dos 
estabelecimentos do setor 
ainda fatura menos do que 
no pré-pandemia, enquanto 
33% afirmam ter supera-
do o desempenho de antes 
do início das restrições de 
funcionamento. Os que ava-
liam estar empatando com 
o momento pré-pandêmico 
são 14% e os outros 11% 
pesquisados não existiam 
em 2019. Os dados são refe-
rentes ao segundo semestre 
de 2021 e comparados com 
o mesmo período de 2019.

Segundo a Abrasel, o 
setor aguarda a promulga-
ção do novo programa de 

parcelamento de dívidas de 
empresas participantes do 
Simples Nacional.

De acordo com infor-
mações colhidas de 17 a 
27 de dezembro de 2021, a 
maior parte dos empresá-
rios do setor ao menos ava-
lia aderir ao Relp (Reescalo-
namento do Pagamento de 
Débitos no âmbito do Sim-
ples Nacional). São 60% os 
que dizem que irão aderir 
com certeza ao programa 
e outros 36% afirmam que 
avaliam aderir dependendo 
das condições.

Apenas 4% disseram 
que não pretendem adotar 
o refinanciamento. Qua-
se a metade das empresas 
consultadas (47%) já tem 
parcelas do Simples Na-
cional em atraso. E, destas, 
85% têm medo de serem 
desenquadrados do regime 
fiscal diferenciado.

“A expectativa é alta. 

Queremos começar o ano e 
reafirmar a retomada com 
o alívio de saber que não 
haverá o desenquadramen-
to do Simples por dívida. 
Por isso o refinanciamento 
é tão importante. A sanção 
do presidente da Repúbli-
ca deve ser a primeira boa 
notícia do ano para o nosso 
setor”, avalia o presiden-
te-executivo da Abrasel, 
Paulo Solmucci.

Segundo a Abrasel, a 
retomada ganhou corpo 
em dezembro. Mais de um 
em cada quatro estabele-
cimentos (27%) disse ter 
contratado funcionários 
no último mês do ano. Ou-
tros 22% têm a expectativa 
de seguir contratando no 
início de 2022. Em relação 
a demissões, 16% afirma-
ram ter tido de reduzir o 
quadro de funcionários em 
dezembro. Já 60% espe-
ram manter a quantidade 

de funcionários no pri-
meiro semestre de 2022. 
O índice dos que seguem 
trabalhando com prejuízo 
melhorou pouco - de 35% 
em novembro para 33% em 
dezembro.

“O nosso setor tem 
sido o carro-chefe da eco-
nomia nos últimos meses, 
ajudando a melhorar os 
índices de atividade eco-
nômica e de emprego, e 
também contribuindo para 
segurar a inflação. Mas pre-
cisamos de um olhar atento 
para a questão do endivi-
damento. Mais de 70% têm 
empréstimos contratados, 
muitos deles via Pronam-
pe”, afirma Solmucci.

O levantamento indica 
que, dos que têm emprésti-
mos contratados, 22% es-
tão com pelo menos uma 
parcela em atraso e, destes, 
29% têm parcelas vencidas 
há mais de 90 dias.

As vendas de motos 
terminaram 2021 com 
crescimento de 26,4%, 
acumulando 1,16 milhão 
de unidades entregues ao 
consumidor nos 12 meses 
do ano passado.

A maior demanda 
por transporte individual, 
sendo a moto um veícu-
lo financeiramente mais 
acessível do que o carro, e 
a expansão dos serviços de 
entrega (delivery) na pan-
demia contribuíram ao re-
sultado positivo na indús-
tria de duas rodas.

Apesar das limitações 
de produção, principal-

mente no início do ano 
com o colapso dos hos-
pitais em Manaus, onde 
estão as montadoras de 
motos, o setor conseguiu 
se recuperar do tombo do 
primeiro ano da pandemia, 
voltando a superar o nível 
de vendas de antes da crise 
sanitária.

Divulgado ontem, pela 
Fenabrave, entidade que 
representa as concessioná-
rias, o balanço mostra que 
as vendas de motos em 
dezembro subiram 5,6% 
contra novembro, chegan-
do a 112,4 mil unidades. 
Frente ao mesmo período 
de 2020, o volume de mo-
tos vendidas teve alta de 
13,7%.

Comercialização de 
motos cresceu  26,4%

Venda de veículos novos registrou
crescimento modesto de 3% em 2021

 pela falta de carros nas 
concessionárias, o ano pas-
sado terminou com cresci-
mento modesto de 3% nas 
vendas de veículos novos 
no País. Entre carros de 
passeio, utilitários leves, 
caminhões e ônibus, 2,12 
milhões de unidades foram 
emplacadas nos 12 meses 
de 2021, conforme balanço 
divulgado ontem, pela Fe-
nabrave, a associação que 
representa as revendas.

A reação do setor em 

dezembro, o melhor mês do 
ano, contribuiu para 2021 
fechar com algum avan-
ço sobre o ano anterior, no 
qual a indústria sentiu o im-
pacto pesado da chegada da 
pandemia ao país.

Ainda assim, nos últi-
mos 15 anos, o volume só 
ficou acima dos pouco mais 
de 2 milhões de veículos 
vendidos tanto em 2020 
quanto em 2016, ano de re-
cessão econômica domés-
tica, mantendo-se distante 
do nível de antes da crise 
sanitária. Em 2019, quando 
a pandemia ainda não era 

uma realidade, o mercado 
fez quase 700 mil veículos 
a mais.

Sem peças nas linhas de 
montagem por motivos que 
vão de gargalos logísticos à, e 
principalmente, escassez global 
de componentes eletrônicos, as 
montadoras foram obrigadas a 
reduzir o ritmo ou parar cons-
tantemente a produção, o que 
resultou numa oferta de produ-
tos bastante restrita.

Nas contas da Anfavea, 
a associação das montado-
ras, 300 mil veículos deixa-
ram de ser produzidos no 
que a própria entidade con-

sidera ser a maior crise de 
oferta da história do setor. 
Mas há estimativas no mer-
cado que apontam a mais de 
500 mil unidades não ven-
didas durante o ano porque 
faltou carro no mercado.

Com estoques marcan-
do os níveis mais baixos das 
estatísticas da indústria, a 
comercialização de veículos 
novos só conseguiu superar 
a marca mensal de 200 mil 
unidades em dezembro. No 
mês passado, conforme o 
balanço da Fenabrave, as 
vendas avançaram 19,7% 
contra novembro.

Talita Nascimento
Agência Estado

Eduardo Laguna
Agência Estado

Eduardo Laguna
Agência Estado



Grupo com contrato prorrogado se restringe a 19 profissionais. Caberá ao gestor de cada município mantê-los sob sua guarda

A Portaria do Ministério 
da Saúde nº 99/2022, pu-
blicada no Diário Oficial da 
União da última quarta-feira, 
prorroga, por um ano, o con-
trato de um grupo de 19 pro-
fissionais com o Projeto Mais 
Médicos para o Brasil.

Pela norma, a prorroga-
ção se dará automaticamente 
a partir do primeiro dia após 
o vencimento do Termo de 
Adesão e Compromisso ori-
ginal. Caso o participante não 
tenha interesse na prorro-
gação, deverá acessar o Sis-
tema de Gerenciamento de 
Programas (SGP), até hoje, 
e manifestar formalmente o 
desinteresse em continuar 
no programa. 

Nas situações em que o 
gestor municipal não tenha 
interesse na permanência do 
participante por um ano no 
projeto, deverá acessar o SGP, 

exclusivamente até hoje e ma-
nifestar formalmente o desin-
teresse na prorrogação, ex-
pressando o motivo da recusa.

O participante com pror-
rogação automática da ade-
são deverá, obrigatoriamente, 
entregar ao gestor municipal, 
até o dia 30 de janeiro de 
2022, o Termo Aditivo ao 
Termo de Adesão e Compro-
misso, em duas vias, devida-
mente preenchido e assinado, 
o que implicará, para todo e 
qualquer efeito, concordância 
de forma expressa com todas 
as condições, normas e exi-
gências estabelecidas no Edi-
tal e demais normativos que 
regulamentam o projeto.

Cabe ao gestor municipal 
receber os documentos exigi-
dos na portaria, e mantê-los 
sob sua guarda, com dispo-
nibilização ao Ministério da 
Saúde quando requerido. O 
resultado da prorrogação au-
tomática, será disponibiliza-
do no endereço eletrônico.

Karine Melo 
Agência Brasil

Saúde prorroga por um ano no 
país o Programa Mais Médicos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de combustíveis e 
GLP, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de São Sebastião de Roça durante o exer-
cício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/Federal: 02010.04.122.1001.2002 
– 02030.04.122.1003.2005 – 02050.12.361.1006.2071 –02050.12.361.2002.2015 
– 02050.12.361.2002.2016 – 02050.12.361.2002.2017 –02050.12.361.2002.2057 
– 02050.12.361.2002.2098 - 02070.15.122.1007.2034 – 02070.15.452.2010.2072 – 
02070.26.782.2009.2035 – 02080.20.122.1008.2038 –02080.12.361.2002.2106 
- 02090.08.122.1009.2042 – 02050.12.361.2002.2108 - 02110.10.301.2007.2024 – 
02110.10.302.2019.2066 – 02120.08.243.2017.2043 –02120.08.244.1009.2087 – 33.90.30.00.00 
–VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00002/2022 - 04.01.22 - Posto de Com-
bustíveis Noberto Lagoa de Roça - R$ 1.924.817,70; CT Nº 00003/2022 - 04.01.22 - RP Comercio 
De Gás Ltda ME - R$ 51.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 00001/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, através do seu Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que fará realizar às 09h30min 
do dia 24 de Janeiro de 2022, sessão pública na Modalidade Tomada de Preço com objeto: Con-
tratação de empresa para execução dos serviços de Construção de creche com capacidade para 
50 (cinquenta) crianças, com base no programa primeira infância, no município de São José de 
Piranhas – PB. Os interessados poderão retirar o Edital e Anexos na Sala da CPL, Rua Inácio Lira, 
363 - Centro - São José de Piranhas – PB ou pelos meios virtuais disponíveis: E-mail cplsaojose-
depiranhas@gmail.com e site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas-PB, 06 de Janeiro de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
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 serviços técnicos e especializado em assessoria 
técnica junto a Comissão de Licitação, bem como, ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio e/ou ao 
Agente de Contratação, nas orientações dos ritos processuais e Fases Externas de cada modali-
dade aplicada, alinhada a legislação pertinente, durante o exercício financeiro de 2022; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 
04195151430 - R$ 30.000,00.

Sertãozinho - PB, 06 de Janeiro de 2022
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2022. OBJETO: Contratação de serviços técnicos 
e especializado em assessoria técnica junto a Comissão de Licitação, bem como, ao Pregoeiro e 
sua Equipe de Apoio e/ou ao Agente de Contratação, nas orientações dos ritos processuais e Fases 
Externas de cada modalidade aplicada, alinhada a legislação pertinente, durante o exercício financei-
ro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 06/01/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2022, que objetiva: Contratação de Serviços Técnicos e Especializados de Assessoria 
Jurídica, para atender as necessidades administrativas desta edilidade, durante o exercício de 
2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LEOMAR DA SILVA 
COSTA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 57.600,00.

Sertãozinho - PB, 06 de Janeiro de 2022
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2022. OBJETO: Contratação de Serviços Téc-
nicos e Especializados de Assessoria Jurídica, para atender as necessidades administrativas desta 
edilidade, durante o exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores; e Lei Federal nº 14.039/20. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de 
Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 06/01/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2022, que objetiva: Contratação de Serviços Técnicos e Especializados de Assessoria 
Jurídica, para atender as necessidades administrativas desta edilidade, durante o exercício de 
2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ROBERTO FELIPE 
DA SILVA CARDOSO - R$ 52.800,00.

Sertãozinho - PB, 06 de Janeiro de 2022
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2022. OBJETO: Contratação de Serviços Téc-
nicos e Especializados de Assessoria Jurídica, para atender as necessidades administrativas desta 
edilidade, durante o exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores; e Lei Federal nº 14.039/20. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de 
Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 06/01/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022
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 IN00004/2022, 
que objetiva: Contratação de Aterro Sanitário Licenciado para recebimento e disposição de Resí-
duos Sólidos Urbanos produzidos pelo Município de Sertãozinho, Estado da Paraíba; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO GUARABIRA GESTAO 
AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 59.400,00.

Sertãozinho - PB, 06 de Janeiro de 2022
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2022. OBJETO: Contratação de Aterro Sanitário 
Licenciado para recebimento e disposição de Resíduos Sólidos Urbanos produzidos pelo Município 
de Sertãozinho, Estado da Paraíba. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICA-
ÇÃO: Prefeito, em 06/01/2022.

ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2022, que objetiva: Contratação de Serviços Técnicos e Especializados de Assessoria 
Jurídica, para atender as necessidades administrativas desta edilidade, durante o exercício de 
2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARCOS EDSON 
DE AQUINO – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 55.200,00.

Sertãozinho - PB, 06 de Janeiro de 2022
ESPEDITO RUFINO DOS SANTOS

Presidente

ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2022. OBJETO: Contratação de Serviços Téc-
nicos e Especializados de Assessoria Jurídica, para atender as necessidades administrativas desta 
edilidade, durante o exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores; e Lei Federal nº 14.039/20. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de 
Administração. RATIFICAÇÃO: Presidente, em 06/01/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado o parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 0117/2021, objeto: Contratação de empresa especia-
lizada no serviço de RECARGA E REMANUFATURADO DE TONER BROTHER/SAMSUMG/HP 
do município de Sousa; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LA 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ n° 28.996.969/0001-83, Valor 
total: R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil seiscentos reais). Convoco o vencedor para assinatura do 
respectivo contrato em até 03 (três) dias úteis. O não comparecimento decairá do direito e sujeitará 
às penalidades legais

Sousa, 06 de janeiro de 2022.
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-

dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE DO TIPO: JOGO DE BARRAS, 
SURF DUPLO, PUXADOR PEITORAL, ROTAÇÃO VERTICAL C/ DIAG. DUPLO, PRESSÃO DE 
PERNAS CLEAN, BICICLETA ELÍPTICA, CAVALGADA TRIPLA, ESQUI DUPLO, BARRA PARA-
LELA, ESCADA VERTICAL, REMADA SENTADA, SIMULADOR DE CAMINHADA, ADUÇÃO E 
ABDUÇÃO DE PERNAS DUPLO E ADUÇÃO E ABDUÇÃO PENDULO DUPLO, COM O OBJETIVO 
DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOUSA/
PB. Abertura das propostas no dia 20 de JANEIRO de 2022, às 09:00 horas, através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br 
– portal da transparência. Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no sistema, 
pois não iremos tolerar desistências após a homologação.

Sousa, 06 de Janeiro de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 007/2022
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 24 de 

janeiro 2022, às 09:00 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: Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de madeira, chapa de Madeirit, cumeeira e telhas, para atender as demandas das 
obras e respectivas reformas dos órgãos deste município, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência no Anexo I deste Edital. 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, 06 de janeiro de 2022
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

É uma situação que 
ninguém deseja, mas muito 
comum. De repente, na rua 
ou ao chegar em casa, você 
percebe que perdeu seus 
documentos. Além de fazer 
um boletim de ocorrência 
na delegacia mais próxi-
ma informando o ocorri-
do, antes de providenciar 
a segunda via e passar por 
grandes aborrecimentos, 
talvez o que você procura 
esteja entre os achados e 
perdidos dos Correios.

Segundo a empresa, 

somente em 2021, cerca de 
90 mil documentos foram 
registrados no sistema. Em 
2020 foram 94 mil. De acor-
do com dados enviados pe-
los Correios à Agência Brasil, 
apenas 3% desse montante 
voltam para as mãos dos ver-
dadeiros donos.

Antes da pandemia, 
quando não havia isola-
mento social, a média anual 
era bem maior, superior 
a 170 mil. Nos Correios, a 
documentação perdida fica 
disponível por apenas 60 
dias. A partir daí o material 
recolhido é enviado aos ór-
gãos emissores.

Passo a Passo
Para saber se o seu do-

cumento está na pilha re-
cebida pelos Correios basta 
acessar o sistema Achados 
e Perdidos ou procurar a 
Agência Central dos Correios 
de sua cidade e fazer uma 
consulta. Outra opção é reali-
zar a consulta pela Central de 
Atendimento dos Correios 
nos telefones: 3003 0100 
(Capitais e Região Metropo-
litanas), 0800 725 7282 (De-
mais localidades) ou 0800 
725 0898 (Para pessoas com 
deficiência auditiva).

Caso seu documento te-
nha sido encontrado, na hora 

de resgatar além de pagar 
uma taxa de R$ 5,95, o dono 
precisa ser identificado pela 
foto, fornecer o nome dos 
pais e apresentar boletim de 
ocorrência (original e cópia).

O documento perdido 
também pode ser entregue 
ao representante legal ou 
outra pessoa que tenha auto-
rização por escrito do titular 
do documento e apresente 
também o boletim de ocor-
rência (original e cópia).

No caso de menores de 
18 anos, têm autorização 
para o resgaste os pais ou 
responsáveis munidos de 
carteira de identidade.

Correios registram cerca de 90 mil 
documentos perdidos no ano passado
Karine Melo 
Agência Brasil

Nos Correios, a documentação perdida 
fica disponível por apenas 60 dias. 
A partir daí, o material recolhido 
é enviado aos órgãos emissores

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com o avanço da variante 
Ômicron e o aumento de aten-
dimentos de pacientes com 
sintomas respiratórios, a Pre-
feitura de São Paulo acatou re-
comendação da Vigilância Sa-
nitária e cancelou o carnaval de 
rua de 2022. A decisão foi dis-
cutida em reunião com parte 
do secretariado a partir de um 
levantamento epidemiológico 
da Covid-19 elaborado pelos 
técnicos da Saúde, que também 
recomendaram a criação de 
protocolos mais rígidos para 
o desfile das escolas de samba 
e a exigência de passaporte da 
vacina para festas de qualquer 
porte. “Em função do risco, nós 

sugerimos que se cancele as 
atividades de carnaval de rua”, 
disse o secretário municipal de 
Saúde, Edson Aparecido, du-
rante a reunião. “A circulação 
de uma grande quantidade de 
pessoas pode agravar esse qua-
dro que temos na cidade.”

O secretário destacou 
que outra sugestão é convocar 
a Liga das Escolas de Samba 
para a elaboração de protoco-
los para os desfiles do sambó-
dromo. Além disso, destacou 
que a recomendação é exigir 
comprovante de vacinação em 
“qualquer evento”, não mais 
apenas nos com público supe-
rior a 500 pessoas. Ao menos 
11 capitais cancelaram o carna-
val de rua, como Rio, Salvador, 
Recife e Florianópolis.

Prefeitura de SP cancela 
carnaval de rua deste ano
Priscila Mengue
Agência Estado
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33o Salão do Artesanato será 
lançado hoje, em João Pessoa 
Abertura está prevista para as 10h, na orla do Cabo Branco; evento terá como tema “Toda Arte Que Vem do Mar”

O Governo do Estado 
promove, nesta sexta-feira 
(7), às 10h, na orla de Cabo 
Branco, o lançamento da 
33ª edição do Salão do Ar-
tesanato Paraibano. Com a 
flexibilização das medidas 
restritivas para combater 
a pandemia do coronaví-
rus, a realização do evento 
será presencial. Com o tema 
“Toda Arte Que Vem do Mar”, 
o salão ocorrerá de 12 de 
janeiro a 2 de fevereiro, das 
16h às 22h, numa estrutura 
montada na Avenida Cabo 
Branco, em João Pessoa.  

Com a participação de 
400 artesãos de todas as re-
giões do estado, essa 33ª edi-
ção do Salão do Artesanato 
Paraibano vai homenagear 
artesãs que trabalham com 
escamas, conchas e mariscos, 
entre outras matérias-pri-
mas do ambiente marinho. 
A maioria das homenagea-
das é dos municípios de João 
Pessoa, Cabedelo e Pitimbu. 

 No local do evento, será 
montada uma galeria em 
homenagem a 11 artesãos 
e uma réplica do Centro de 
Referência da Renda Re-
nascença e do Artesanato 
(Crença), cujo prédio está 
localizado em Monteiro, no 

Cariri paraibano, conside-
rado o epicentro da ren-
da renascença e entregue 
pelo Governo do Estado 
em novembro deste ano.  

O Salão do Artesanato 
Paraibano é uma realização 
do Governo da Paraíba e do 
Sebrae-PB em parceria com 
o Empreender-PB; Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC); Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba  (Cage-
pa); Departamento Estadual 
de Trânsito da Paraíba (De-
tran-PB); Junta Comercial 
do Estado da Paraíba (Ju-
cep); Procon-PB; Fundação 
Espaço Cultural José Lins do 
Rego (Funesc); Federação 
das Indústrias do Estado da 
Paraíba (Fiep); Prefeitura 
Municipal de João Pessoa; 
e Arquidiocese da Paraíba.

Edição: J. N. Ângelo          Editoração: Ednando Phillipy

Conquista 

Com dois vetos, é sancionada lei que 
protege entregadores de aplicativos 

 
      A Presidência da Repú-
blica sancionou na última 
quarta-feira, com vetos par-
ciais, a Lei 14.297, de 2022, 
que reforça as medidas de 
proteção aos entregadores 
de aplicativos. 

O r i g i n a d o  d o  P L 
1.665/2020, do deputa-
do Ivan Valente (Psol-SP), 
e aprovado em dezembro 
pelo Senado, com relató-
rio favorável do senador 
Randolfe Rodrigues (Re-
de-AP), o texto sofreu dois 
vetos.

Por manifestação do 
Ministério da Economia, 
foi vetado dispositivo que 
previa fornecimento de 
alimentação aos entrega-
dores, pelas empresas de 
aplicativos de entrega, no 
âmbito dos programas de 
alimentação do trabalha-

dor. Segundo o ministério, 
como esses programas per-
mitem dedução do lucro 
tributável das empresas, 
ficaria caracterizada re-
núncia de receita, sem que 
tenha havido estimativa e 
compensação do impacto 
financeiro, contrariando a 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar 
101, de 2000) e a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (Lei 
14.116, de 2020).

Contato físico
O Ministério do Tra-

balho instruiu vetos a dois 
dispositivos que atribuíam 
às empresas a responsabili-
dade de prevenir o contato 
físico entre entregador e 
consumidor ou recebedor 
da entrega. 

Segundo a pasta, as 
empresas não têm domínio 
sobre essa etapa do proces-

so, não podendo, assim, ser 
responsabilizadas. Às em-
presas, argumenta a men-
sagem de veto, cabe apenas 
orientar os entregadores, 
disponibilizar material de 
proteção e oferecer a possi-
bilidade de pagamento via 
internet, o que a lei sancio-
nada já prevê.

O Congresso tem 30 
dias para apreciar o veto, 
a contar do protocolo do 
recebimento da mensagem 
e do início da sessão legis-
lativa. 

Decorrido esse prazo 
sem deliberação, ela é in-
cluída na ordem do dia e 
passa a trancar as demais 
deliberações. 

Para a derrubada do 
veto é necessária a maioria 
absoluta, ou seja, 257 votos 
de deputados e 41 votos 
de senadores, computados 
separadamente.

Seguro
Uma das medidas pre-

vistas na nova lei é a deter-
minação de que a empresa 
de aplicativo de entrega 
contrate seguro, sem fran-
quia, em benefício do entre-
gador, para cobrir acidentes 
ocorridos exclusivamente 
durante o período de reti-
rada e entrega de produtos.

A empresa também 
deve pagar ao entregador 
afastado por Covid-19 uma 
ajuda financeira, durante 
15 dias, equivalente à mé-
dia dos três últimos paga-
mentos mensais recebidos 
pelo entregador. 

Para comprovar a conta-
minação, o trabalhador tem 
que apresentar o resultado 
positivo no teste RT-PCR ou 
laudo médico atestando o 
afastamento. A ajuda pode 
ser prorrogada por mais dois 
períodos de 15 dias.

O Salão ocorrerá de 
12 de janeiro a 2 de 
fevereiro, das 16h às 

22h, numa estrutura na 
Avenida Cabo Branco, 

em João Pessoa

Samu registrou mais de 36 
mil trotes em 2021 na capital

Passar trote aos serviços 
de emergência é crime, causa 
prejuízos financeiros e sociais, 
no entanto, a prática continua 
sendo feita e diariamente li-
gações falsas prejudicam o 
atendimento a situações reais 
de urgência. Para se ter uma 
ideia, o Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu) 
de João Pessoa registrou, no 
ano de 2021, 292.148 chama-
das para o 192. Destas, 36.166 
foram contabilizadas como 
trotes.

Essa transgressão se con-
figura crime e, quando identi-
ficado, o autor é enquadrado 
no artigo nº 340 do Código Pe-
nal Brasileiro por falsa comu-
nicação, cuja pena é detenção 
de um a seis meses ou multa. 
No Samu, quando a ligação é 
identificada como trote, é feito 
um registro em um banco de 
dados, sendo contabilizado 
em estatísticas e, posterior-
mente, encaminhado a De-
legacias e Procuradoria para 
providências cabíveis.  O Samu 

realiza, ainda, ações educa-
tivas em meios de comuni-
cação, nas escolas, Centros 
de Referência em Assistência 
Social, Centros de Apoio Psi-
cossocial, Unidades Básicas 
de Saúde, entre outros órgãos 
municipais.

O coordenador-geral do 
Samu, o médico Galileu Ma-
chado, explica que aqueles 
que passam trotes dificultam 
o atendimento de quem real-
mente está em situação de 
risco, necessitando de auxílio 
médico. “A ligação ocupa a li-
nha telefônica, enquanto os 
atendentes tentam diferenciar 
se a ocorrência é de fato ver-
dadeira ou trote, além de, em 
muitos casos, a ambulância 
acabar sendo enviada para 
um local no qual não há neces-
sidade de socorro”, lamenta.

Para ele, é imprescindí-
vel que a população entenda 
a importância de coibir essa 
prática de trotes, principal-
mente nesse período de férias 
escolares, já que boa parte das 

ligações para 192 com ocor-
rências falsas são feitas por 
crianças. “As ligações falsas 
interferem no tempo-resposta 
do Samu. O tempo de aten-
dimento, em muitos casos, é 
determinante para reduzir as 
sequelas, tempo de internação 
e no aumento da manutenção 
de vida do paciente”, explica 
Galileu Machado.

Atendimentos
Em João Pessoa, no ano 

de 2021, foram realizados 
43.805 mil atendimentos pe-
las equipes do Samu, destes, 
um pouco mais de 1.500 fo-
ram transferidos, mais de 7 
mil receberam orientações e 
para 35.119 foram prestados 
socorro no local. A maior par-
te foi atendimentos clínicos 
- 13.246. Em seguida, os ca-
sos de trauma – 8.381; segui-
dos pelos casos psiquiátricos 
- 2.643; síndromes gripais - 
1.301; AVC (Acidente Vascular 
Cerebral) - 612 e PCR (Parada 
cardiorrespiratória) - 599.

A ligação identificada como trote segue para um banco de dados e, posteriormente, é encaminhada para delegacias

Foto: PMJP

Agência Senado
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Clubes, que representam a Paraíba no torneio, só conhecerão adversários da primeira fase no próximo dia 17

A Confederação Brasi-
leira de Futebol – CBF emitiu 
essa semana, através de ofí-
cio, um comunicado às fede-
rações e clubes participantes 
da Copa do Brasil 2022 sobre 
a data para a realização de 
sorteio que vai definir os 
confrontos da primeira fase 
do torneio nacional. De acor-
do com a CBF, a cerimônia 
será realizada na sede da 
entidade, no Rio de Janeiro, 
às 15h, do dia 17 deste mês.

Será nesta data é que 
Campinense e Sousa, os clu-
bes representantes do futebol 
paraibano, finalmente conhe-
cerão os seus respectivos ad-
versários na competição, que 
vai reunir 92 clubes. Mas na 
primeira fase do torneio, ape-
nas 80 clubes de 27 estados 
mais o Distrito Federal iniciam 
o torneio. Depois, os outros 12 
se juntam aos restantes na se-
gunda fase da competição

Nesta primeira fase, os 
clubes se enfrentam em jogos 
únicos e eliminatórios, com 
o mando de campo de cada 
partida pertencendo à equipe 
pior posicionada no Ranking 
Nacional de Clubes. A partir da 
segunda fase, o mando de cam-
po será definido por sorteio.

Em se tratando de esco-
lha por adversários, os clubes 
paraibanos são bem cautelo-
sos. O Campinense acredita 
que, atualmente, em virtude 
dos investimentos nas for-
mações dos elencos, vários 
clubes que irão disputar o 
torneio, apresentam níveis 
técnicos equilibrados.

“Lógico que o Campinen-
se optaria por enfrentar um 
clube com um menor poder 
de investimento de qualida-
de técnica para esse tipo de 
competição. Porém, o futebol 
atualmente é muito pragmá-
tico, as atualizações táticas e 
técnicas estão presentes nos 
grandes clubes do Brasil. O 
nosso objetivo é utilizar es-
tratégias para que, indepen-
dentemente de adversários, 
o clube consiga alcançar seus 
objetivos”, comentou Danylo 
Maia, presidente do clube.

O Sousa, por sua vez, acre-
dita fazer uma boa represen-
tação do futebol paraibano no 
torneio nacional. Segundo o 
presidente Aldeone Abrantes, 
o clube opta por não escolher 
adversário, e traça o objetivo 
de conseguir avançar para se-
gunda fase da competição.

“Se tivéssemos a certeza 
de passar de fase, evidente-
mente, que escolheríamos um 
adversário menos expressivo. 
Mas, em se tratando de Copa 
do Brasil, não há como optar 
por adversário. Seja qual for o 
time, o nosso objetivo é bem 
claro, avançar para a próxima 
fase da competição”, afirmou.

Campinense e Sousa re-
presentam o futebol paraibano 
por terem sido campeão e vice 
do estadual do ano passado. A 
primeira fase da Copa do Brasil 
terá início em 23 de fevereiro, 
caso consigam a classificação, 
Campinense ou Sousa, vai dis-
putar a segunda fase a partir de 
2 de março.

Raposa e Sousa aguardam 
sorteio da Copa do Brasil
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Técnico na área
Paulo Sousa chega hoje ao Rio de Janeiro para 
assumir o comando técnico do Flamengo e traz com ele 
mais sete pessoas para a comissão técnica. Página 23 
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Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Foto: CBF

Para os times da Paraíba,
independentemente dos adversários, 
o objetivo é trabalhar para chegar 
à segunda fase do torneio

Paredão

Goleiro Mauro Iguatu está 
confiante para temporada

P re s te s  a  re a l i z a r 
o segundo amistoso da 
temporada, o elenco do 
Campinense segue na sua 
preparação de treinos ini-
ciada há 20 dias. É de olho 
na próxima partida que 
os comandados de Ranille 
Ribeiro querem mostrar 
serviço para sair na frente, 
na busca pela titularidade 
no time principal. Neste 
sábado (8) o time entra em 
campo, no Estádio Rena-
tão, em Campina Grande, a 
partir da 15h30, para enca-
rar o Retrô–PE. 

Para esse confronto, 
o goleiro Mauro Iguatu, 
personagem de momentos 

importantes do clube na 
temporada passada e ído-
lo da torcida rubro-negra, 
projeta uma apresentação 
coletiva mais consistente, 
no duelo deste sábado. O 
arqueiro acredita que os 
trabalhos realizados desde 
do início da pré-temporada 
serão refletidos durante os 
90 minutos do duelo.

“Estamos evoluindo 
na nossa semana de prepa-
ração para a temporada. Os 
treinamentos estão ocor-
rendo de forma intensa, 
sempre alinhados as partes 
tática e técnica. A expecta-
tiva é de que possamos ter 
um nível melhor de atua-
ção, já que o grupo apre-
senta uma condição física 
melhor que a apresentada 

no nosso primeiro amisto-
so”, comentou.

A primeira partida ofi-
cial do Campinense está 
agendada para o dia 23 
deste mês, em Recife, con-
tra o Náutico - PE, na es-
treia do clube na Copa do 
Nordeste. Sabendo do ca-
lendário de competições 
do rubro-negro, em 2022, 
Mauro Iguatu quer con-
tinuar fazendo história e 
espera começar na com-
petição, o inicio de mais 
um ano marcante vestido a 
camisa da Raposa.

“Todas as  equipes 
participam de competi-
ções importantes, alme-
jam grandes conquistas, o 
Campinense não pensa di-
ferente. A nossa comissão 
técnica e grupo de atletas 
têm o objetivo de conse-
guir novas conquistas nas 
competições que forem 
disputadas. Vamos traba-
lhar por uma boa campa-
nha na Copa do Nordeste 
que é a primeira competi-
ção. Passo a passo, vamos 
seguir evoluindo em bus-
ca de nossos objetivos”, 
finalizou. 

Além da Copa do Nor-
deste, o Campinense tam-
bém vai disputar nesta 
temporada, o Campeonato 
Paraibano, A Copa do Bra-
sil e o Campeonato Bra-
sileiro Série C, já que em 
2021, o clube garantiu o 
acesso para a terceira divi-
são do futebol nacional, ao 
conseguir o vice-campeo-
nato da Série D.

Copa São Paulo

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Confiança enfrenta o 
Francana nesta sexta

Depois de uma der-
rota na estreia da Copa 
São Paulo de Futebol jú-
nior, o Confiança volta 
ao campo pela segunda 
rodada do torneio, em 
busca da reabilitação. O 
Bicho Papão encara hoje, 
em Franca, às 17h15, no 
Estádio Lanchão, o Fran-
cana, equipe da casa. O 
representante paraibano 
segue rumo a primeira 
vitória, para continuar 
com chances de classi-
ficação à segunda fase 
da maior competição de 
futebol de base do Brasil.

O clube acabou der-
rotado pelo Juventude 
por 2 a 1 na primeira par-
tida. Mesmo jogando com 
um jogador a mais du-
rante boa parte do jogo, 
não conseguiu segurar o 
adversário. Desperdiçou 
uma cobrança de pênalti 
e no finalzinho da parti-
da, sofreu o gol que con-
firmou a sua primeira 
derrota no torneio.

A g o ra ,  s e  q u i s e r 
continuar sonhando com 
a classificação, precisa 
vencer a partida de hoje. 
Sabendo da necessidade 
da vitória, o pensamen-
to da diretoria do clube 
é de conseguir somar 
os primeiros pontos na 
competição.“Infelizmen-
te, perdemos uma par-
tida onde fomos melho-
res em campo. O time 
está focado para corrigir 
os erros e não estamos 
com nenhuma baixa . 
O que nos cabe é lutar 
pelo resultado positivo, 
para continuarmos com 
chance de classificação”, 
comentou Wilson Nas-
cimento, presidente do 
clube.

Por ainda não ter so-
mado pontos dentro da 
competição, o Confiança 
ocupa a lanterna do gru-
po 5, que ainda tem o 
Juventude na liderança, 
com 3 pontos. Francana 
e Ponte Preta ocupam a 
segunda e terceira colo-
cações, ambas com um 
ponto.
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Time de Sapé foi mal na estreia e agora quer a reabilitação

Um dos melhores jogadores do Campinense em 2021, Mauro Iguatu 
acredita que o clube vai fazer uma campanha ainda melhor em 2022

Foto: Samir/Campinense



Audiência solicitada pelo Ministério Público estadual será realizada por meio da internet no próximo dia 12

No próximo dia 12, dire-
tores de clubes, gestores de 
estádios e imprensa saberão 
quais estádios da Paraíba es-
tão aptos a sediar os jogos do 
Campeonato Paraibano, com 
início marcado para o dia 3 
de fevereiro. A teleaudiência 
foi solicitada pelo procura-
dor de Justiça do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) 
e coordenador da Comissão 
Permanente Nacional de 
Prevenção e Combate à Vio-
lência nos Estádios, Valberto 
Lira. Na ocasião, serão apre-
sentados os laudos da Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros 
Militar e Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia 
da Paraíba (Crea-PB). O ob-
jetivo é manter as condições 
de segurança necessárias 
para a realização dos jogos 
no decorrer do ano. 

“Os laudos não estão 
com o Ministério Público, 
não tenho nenhum dado ain-
da, nem quero me antecipar 
a qualquer decisão. Todos 
irão saber juntos a real situa-
ção desses espaços aqui na 
Paraíba”, destacou Valberto 
Lira. Seis estádios estão lis-
tados para sediar os jogos do 
Paraibano, são eles: Almei-
dão (João Pessoa), Amigão 

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Reunião vai definir estádios para 
sediar o Campeonato Paraibano
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Aos nove anos de idade, o sonho de Joaquim era 
participar de uma competição de futebol. Logo ele, 
o gordinho da turma. Desde a terceira série sempre 
fora deixado por último na escolha dos times, quan-
do os dois melhores jogadores da turma escolhiam 
cada qual, após disputa de par ou ímpar, quem da 
sala ficaria de cada lado do campo. Somente no ano 
seguinte, com a chegada de Fernando, na quarta sé-
rie, Joaquim descobriu que não vinha sendo preteri-
do por motivo de gordofobia, pois o aluno novo era 
mais gordinho que ele, porém sempre disputado pe-
los capitães para fazer parte dos jogos. O problema 
de Joaquim era mesmo ser ruim de bola.

Ele queria ao menos ser banco, sentir a emoção 
de fazer parte. A grande oportunidade viria nos jogos 
internos. No ano anterior, a turma não tinha alunos 
suficientes para formar dois times, assim Joaquim fi-
cou muito longe de entrar no elenco dos melhores da 
sala. Não era nem o 16º suplente. Mas naquele ano, 
não. O acréscimo de alunos deu contingente suficien-
te para formar exatamente dois times. Ele fez e refez 
as contas. Dava certinho! Mesmo sendo o último es-
colhido, figuraria em uma das equipes.

A escola dispunha de dois campos: um poeirão 
e um novíssimo campo de grama, que seria inau-
gurado na competição. Os alunos treinaram o ano 
inteiro descalços, na poeira, mas os jogos seriam 
no gramado, e para isso foi exigido que todo atleta 
usasse chuteiras, pois o tênis prejudicaria a condi-
ção da grama. 

Joaquim achou que chuteira era pouco. Ele na 
verdade nunca havia sequer calçado uma, mas a 
exigência da escola aumentava a expectativa para o 
início das disputas. Se fazer parte de um time numa 
competição de verdade já seria o máximo, imagina 
então usando chuteiras? Assim que soube da neces-
sidade, pediu a seus pais que comprassem também 
meiões e caneleiras. Iria todo paramentado, pare-
cendo até um jogador.

Do jeito que lhes foi pedido, seus pais fizeram. 
Não sem alguma resistência, pois nunca tinham 
visto o menino Joaquim jogando bola e de repente 
chega aquela demanda de uniforme. Mas ele esta-
va tão eufórico que foi difícil negar. Ele queria uma 
chuteira igual à do Neymar, a mais cara de todas. 
O pai, desconfiado daquela incursão, não botou tan-
ta fé assim e convenceu o pequeno a comprar uma 
da mais barata até que ele se adaptasse ao uso de 
chuteiras para, na próxima — se é que haveria —, 
comprar uma melhor. 

Chega o dia do campeonato. Joaquim não queria 
nem saber de qual time iria fazer parte, só que estava 
dentro. Estava ele pronto, de meiões e chuteiras desde 
o café da manhã, antes de sair de casa. Eis que na hora 
da inscrição dos atletas, descobrem que a informação 
havia sido dada errada sobre o limite de cada time. 
Era um a menos do que fora informado anteriormente, 
deixando assim Joaquim e um outro pereba de fora. 

O menino chorou. Ele, que não sabia jogar fute-
bol, era péssimo nos demais esportes com bola. Não 
sabia fazer arremessos de basquete, nem dar man-
chetes no vôlei. Dessa forma estaria fora de todos os 
esportes. No auge da decepção, um colega alertou 
Joaquim para o cabo de guerra, modalidade que es-
tava estreando naquele ano. 

Era a sua chance de conquistar uma medalha. 
Desafio aceito! E mesmo sendo ao final do dia de 
competições, ele não tirou as chuteiras dos pés. En-
tendeu que havia um motivo para estar usando o 
calçado e cravaria seus pés na areia com maior ade-
rência. Joaquim foi campeão escolar por equipes no 
cabo de guerra, ele e mais outros 14 estudantes, e 
tem até hoje a certeza de que o par de chuteiras foi 
determinante para a vitória.

Cabo de guerra

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

(Campina Grande), Perpetão 
(Cajazeiras) além do Mari-
zão (Sousa), José Cavalcanti 
(Patos) e Presidente Vargas 
(Campina Grande). Mas Val-
berto Lira adiantou que só 
haverá jogo nos estádios libe-
rados ou parcialmente libera-
dos. “Tudo vai depender das 
condições a serem apresen-
tadas durante a reunião. Ou o 
estádio é reprovado ou é par-
cialmente reprovado. No caso 
de reprovação não tem como 
realizar partidas no local”, re-
forçou. Em caso de aprovação 

com restrição, torna-se  obri-
gatório o esclarecimento das 
não conformidades e apre-
sentação das medidas cabí-
veis a serem adotadas com os 
devidos prazos para resolu-
ção das pendências. 

A reunião com a Comis-
são Permanente Nacional de 
Prevenção e Combate à Vio-
lência nos Estádios do MPPB 
acontece todos os anos e se-
gue as diretrizes do Art. 23 
da Lei nº 10.671 Estatuto de 
Defesa do Torcedor, que dis-
corre sobre a capacidade de 

público e segurança dos es-
tádios assim como o Decreto 
nº 6.795, de 16 de março de 
2009 que acrescenta ainda a 
necessidade de laudo de en-
genharia, prevenção e com-
bate à incêndio e condições 
sanitárias e de higiene. “Cada 
um dos órgãos responsáveis 
pela vistoria recebe um for-
mulário onde deve averiguar 
detalhadamente os itens 
exigidos, sendo necessário 
que todos estejam em conso-
nância para que não haja ne-
nhum impedimento”.

O procurador Valberto Lira informou que ainda não é possível afirmar quais estádios serão liberados para o Paraibano

Foto: Evandro Pereira

Aberto da Austrália

Novak Djokovic está em quarentena 
e poderá ser expulso de Melbourne

A Austrália não expul-
sará, de forma imediata, o 
atual número um do tênis, 
Novak Djokovic, informou 
um advogado do governo 
durante uma audiência nes-
ta quinta-feira. Christopher 
Tran garantiu que o país não 
planeja concluir a expulsão 
antes da audiência, prevista 
para segunda-feira. O tenis-
ta permanece retido no Park 
Hotel, um “hotel de quaren-
tena” em Melbourne.

A posição do governo 
foi tomada após os advoga-
dos de Djokovic entrarem 
com um pedido de liminar 
urgente para permitir que 
ele permaneça no país. Na 
quarta-feira, o sérvio foi 
barrado no aeroporto de 

Tullamarine assim que de-
sembarcou para disputar o 
Aberto da Austrália e teve 
seu visto cancelado.

Autoridades australianas 
alegam que ele não teria apre-
sentado “padrões adequados 
de evidências” para entrar 
no país com a permissão 
médica especial que havia 
obtido na véspera. O docu-
mento permitia que entrasse 
e competisse em Melbourne 
mesmo sem comprovar a 
vacinação completa contra a 
Covid-19.

Djokovic já afirmou di-
versas vezes que é contra o 
imunizante. Ele se nega a 
revelar se tomou a vacina, 
o que o tornou alvo de po-
lêmica nos últimos meses, 
principalmente após as au-
toridades australianas afir-

marem publicamente que 
só aceitariam tenistas vaci-
nados para o torneio.

A permissão que Djo-
kovic havia obtido é pre-
vista na lei australiana para 
dar conta de casos especí-
ficos na pandemia. Serve 
para pessoas que não toma-
ram o imunizante para não 
piorar um quadro clínico 
grave causado por outra 
doença ou porque apresen-
taram reação grave na pri-
meira dose ou ainda porque 
tiveram Covid-19 nos últi-
mos seis meses.

Ontem, diversos fãs do 
tenista, com bandeiras da 
Sérvia, foram até o hotel 
onde Djokovic está confi-
nado para protestar. Eles 
pediram que o número 1 do 
mundo seja liberado para 

Agência Estado disputar o Aberto da Aus-
trália.

Nadal
Rafael Nadal se posicio-

nou em relação à polêmica 
envolvendo Novak Djokovic. 
O número do 1 foi barrado 
no aeroporto em Melbour-
ne, teve o visto cancelado 
e tem de deixar a Austrália. 
Para o espanhol, o sérvio sa-
bia das consequências pela 
decisão de não se vacinar 
contra a Covid-19.

“Ele estaria aqui sem 
problemas se quisesse, mas 
seguiu outro caminho, to-
mou as suas próprias deci-
sões, como todos são livres 
para fazer, mas isso traz con-
sequências”, afirmou Nadal, 
após vencer Ricardas Be-
rankis, da Lituânia, pelo ATP 
250 de Melbourne, que serve 
de preparação para o Aber-
to da Austrália, o primeiro 
Grand Slam do ano.

“É claro que não gosto 
da situação e, de certa forma, 
tenho pena dele, mas, ao mes-
mo tempo, ele conhecia as 
regras há muitos meses e to-
mou sua decisão”, continuou 
o atual sexto colocado do ran-
king da ATP (Associação de 
Tenistas Profissionais).

“O que está acontecendo 
não é bom para ninguém e 
é uma situação complicada, 
mas o que posso dizer é que 
se você está vacinado pode 
jogar o Aberto da Austrália ou 
qualquer outro torneio. Já so-
fremos o suficiente para não 
seguirmos as regras. Caso 
não queira se vacinar, você vai 
enfrentar alguns problemas”, 
encerrou Nadal.O sérvio Djokovic entrou na Austrália sem ser vacinado contra a Covid e poderá ser deportado segunda-feira
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Português Paulo Sousa chega com a 
missão de conquistar títulos importantes na 
temporada, e torcida promete boa recepção

A torcida do Flamen-
go está preparando uma 
boa recepção para o novo 
técnico da equipe, o por-
tuguês Paulo Sousa, que 
desembarca hoje no Rio de 
Janeiro, com mais sete in-
tegrantes da comissão téc-
nica. Em Portugal, antes do 
embarque para o Brasil, os 
membros da embaixada Fla
-Portugal se reuniram no 
aeroporto de Lisboa para 
desejar boa sorte ao treina-
dor, com direito a batuques, 
músicas da torcida e pre-

sentes, assim como ocorreu 
com Jorge Jesus, quando 
veio dirigir o time de maior 
torcida do país, em 2019.

Nesta semana, o trei-
nador solicitou alguns li-
vros que contassem mais 
detalhes sobre a história 
do Flamengo.  Os escolhi-
dos foram: “Hoje é dia de 
Flamengo”, de Ricardo Fon-
tes Santana, e o “Vermelho 
e o Negro”, de Ruy Castro. 

O treinador pediu para 
que quando chegasse ao 
Brasil, queria ir direto ao 
Ninho do Urubu, para co-
nhecer o CT do Flamengo. 

Ele já pediu a instalação de 
um telão no campo princi-
pal para ver melhor o posi-

cionamento dos jogadores, 
durante os treinos. Paulo 
Sousa começará a trabalhar 
oficialmente na próxima 
segunda-feira, quando os 
atletas irão se apresentar, 
após o período de férias.

Gabigol
O artilheiro e ídolo da 

torcida do Flamengo, Gabi-
gol, continua sendo asse-
diado por clubes europeus. 
Após uma proposta do West 
Ham da Inglaterra, que pa-
garia seis milhões de Euros 
(R$ 39 milhões) por um 
empréstimo de 18 meses, 

agora é o Zenit da Rússia 
que mostra interesse em 
contratar o jogador. Segun-
do a imprensa da Rússia, a 
proposta está sendo elabo-
rada para ser apresentada 
ao Flamengo. A proposta do 
West Ham foi recusada pelo 
clube carioca.

Gabigol tem sido o ar-
tilheiro em praticamen-
te todas as competições 
que o Flamengo vem par-
ticipando e inclusive foi 
o autor dos dois gols da 
vitória sobre o River Plate 
da Argentina, que deu o 
título da Libertadores, em 

2019. Na última tempo-
rada, o camisa 9 foi res-
ponsável por 34 gols e 10 
assistências em 45 jogos. 
Além disso, mesmo com 
embates a menos em re-
lação aos adversários, foi 
artilheiro do futebol nacio-
nal – com 37 tentos. Gabi-
gol já se reapresentou no 
Ninho do Urubu, visto que 
quer manter-se em forma 
e apresentar seu melhor 
nível em 2022, pensando, 
justamente, na Copa do 
Mundo – que acontecerá 
entre novembro e dezem-
bro, no Catar.

Novo técnico 
do Flamengo 
desembarca 
hoje no Rio

Esportes
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Paulo Sousa desembarca com 
comissão técnica composta por 

sete integrantes. Todos começam 
a trabalhar na segunda-feira

O técnico Paulo Sousa 
está muito motivado 
e vem estudando a 

história do Flamengo 
que, na sua opinião, é 
um dos maiores clubes 

do futebol mundial

A confusão está instau-
rada no futebol italiano por 
conta do recente surto de 
Covid-19 nos clubes. Nesta 
quinta-feira, o dia de roda-
da cheia do Campeonato 
Italiano começou com uma 
partida que não aconte-
ceu. A Internazionale, líder 
da competição, entrou em 
campo no estádio Renato 
Dall´Ara, em Bolonha, mas 
o rival, o Bologna, não. Com 
vários casos da doença em 
seu elenco, foi impedido 
pelas autoridades de saúde 
da Itália de jogar.

A Lega Serie A, organi-
zadora da competição, não 
se pronunciou se haverá 
outra partida ou a equipe 
de Milão ganhará por W.O., 
com o placar de 3 a 0. Por 
conta da não realização do 
jogo em Bolonha, Giuseppe 
Marotta, CEO da Interna-
zionale, cobrou a Unidade 
Local de Saúde (ASL, na si-
gla em italiano) e lamentou 
a grande confusão criada, já 
que alguns jogos foram sus-
pensos, enquanto outros 
irão ocorrer.

Segundo as regras 
da Lega Serie A, os clu-
bes podem jogar desde 
que tenham pelo menos 
13 jogadores disponíveis, 
incluindo um goleiro. No 
entanto, cada cidade tem 
sua própria ASL e todas 
interpretam os dados de 
maneira individual, poden-
do colocar equipes inteiras 
em quarentena.

"Em primeiro lugar, 
reafirmamos o objetivo 
primordial de todos: salva-
guardar a saúde dos joga-
dores, dos torcedores, de 
todos aqueles que giram 

em torno deste esporte. 
Bologna estava pronto para 
o jogo e ele teve que passar 
pela decisão da ASL. Não 
existe uma diretriz para 
o esporte: precisamos de 
um protocolo que limite a 
competência da ASL, caso 
contrário essas situações 
se repetirão", começou por 
afirmar.

"A questão do protoco-
lo foi abordada no Conselho 
da Liga, que será anunciado 
em comunicado oficial. Es-
tamos diante de um cenário 
de grande confusão e de 
difícil interpretação. Há 
partidas adiadas e outras 
que vão ser disputadas: isso 
porque cada ASL decide 
autonomamente. Portanto, 
aqui estão casos como o do 
Bologna x Internazionale, 
que não será disputado, e 
de Spezia x Hellas Verona, 
que será disputado apesar 
dos 11 casos positivos na 
equipe de Verona", com-
pletou.

Marotta também foi 
firme na questão da vacina-
ção. Para o dirigente, todos 
os atletas deveriam ser 
obrigados a se vacinarem. 
"Precisamos de uma dire-
triz, de uma discussão com 
o governo e os ministérios. 
A autonomia da ASL nas 
decisões, tomadas para sal-
vaguardar a saúde pública, 
causa divergências, caso a 
caso. Certamente espero a 
introdução da total obriga-
ção de vacinação para todos 
os jogadores. Se todos os 
atletas recebessem a ter-
ceira dose, a propagação 
do vírus e os danos à saúde 
seriam severamente limi-
tados. Espero que todos 
tenham a vacina completa", 
finalizou.

Bolonha não entra 
em campo no italiano
Agência Estado

Lucas Paquetá está na mira do PSG e 
deve ser contratado no meio do ano

O meia Lucas Paquetá, 
da Seleção Brasileira e do 
Lyon da França pode tro-
car de clube após o meio 
do ano. O jogador, que vem 
sendo considerado um dos 
melhores do futebol fran-
cês no momento, está sen-
do pretendido pelo PSG de 
Neymar, Messi e Mbappé. 
O brasileiro é prioridade 
para a próxima tempora-
da. Em 22 jogos pelo Lyon 
nesta temporada, Paquetá 

marcou sete gols e deu 
quatro assistências. Na an-
terior foram 34 partidas, 

10 gols e seis assistências.
O desejo do PSG de 

contratar Paquetá come-
çou no ano passado, após 
a partida contra o Lyon, 
quando o atleta, que foi re-
velado pelo Flamengo, deu 
um show e chamou a aten-
ção do diretor esportivo 
do clube francês, o tam-
bém brasileiro, Leonardo. 
Havia uma possibilidade 
da transferência do atleta 
ocorrer agora na janela de 
transferências de inverno, 
mas o clube de Paris pre-

feriu investir mais em um 
grande projeto para con-
tratar o atleta.

S e g u n d o  o  j o r n a l 
“L’Équipe, de Paris, não 
houve ainda um conta-
to do PSG com o jogador 
e o Lyon não deve nego-
ciar Paquetá por menos de  
€ 60 milhões, ou seja, o 
triplo do que o clube fran-
cês pagou para trazê-lo 
do Milan, em setembro do 
ano passado. Ele tem con-
trato em vigor até 30 de 
junho de 2025.

Craque foi revelado no 
Flamengo, de onde saiu 
para o Milan da Itália, e 
agora faz muito sucesso 
no Lyon da França e na 

Seleção Brasileira

Lucas Paquetá está sendo considerado o melhor jogador do campeonato francês e promete brilhar na Copa do Mundo do Catar este ano

Foto: Divulgação



1355 — Inês de Castro, nobre castelhana
1451 — Amadeu VIII, Duque de Saboia, antipapa Félix V
1655 — Papa Inocêncio X
1830 — Carlota Joaquina de Bourbon, rainha consorte de Portugal
1903 — Abdon Felinto Milanez, político e médico (PB)
1943 — Nikola Tesla, físico e engenheiro sérvio-americano
1989 — Hirohito, imperador japonês
2000 — J. Silvestre, apresentador de televisão brasileiro
2016 — Jurandy Nóbrega, jornalista, radialista e publicitário (PB)
2017 — Mário Soares, político português
2019 — Nedimar de Paiva Gadelha, político (PB)
2021 — Genival Lacerda, cantor e compositor (PB)

Mortes na História

Obituário
J $tash
1º/1/2022 – Aos 28 anos, na Califórnia, Estados Unidos, por suicídio. 
Rapper assassinou a namorada, de 27 anos, Jeannete Gallegos, na fren-
te dos três filhos, com idades entre 7 e 11 anos. Na sequência, ele tirou 
a própria vida.

Foto: Capricho

Aforismo
“Talvez por essa carga que os velórios me causam, 
a morte seja o grande tabu que enfrento no meu 

particular (...) Sinto vontade de chorar. Sinto agonia. 
Penso nos meus momentos finais, penso na 

morte de todos que amo antes da minha própria 
e o sofrimento que acumulo é sem igual.”(Gi Ismael)

Fo
to

: N
os

sa
 F

al
a

Eny Raimundo Moreira
4/1/2022 – Aos 77 anos, em São Paulo (SP). Advogada era natural de 
Juiz de Fora (MG). Ela teve atuação destacada na defesa de presos po-
líticos em tribunais militares durante a ditadura militar (1964-1985). 
Foi criadora do Comitê Brasileiro pela Anistia e escreveu o livro ‘Brasil: 
nunca mais’. Sua atuação em defesa dos direitos humanos também 
é tema do livro ‘Os Advogados e a Ditadura de 1964 – A Defesa dos 
Presos Políticos no Brasil’, organizado pelos professores Fernando Sá, Oswaldo Munteal e 
Paulo Emílio Martins, e publicado pelas editoras PUC-Rio e Vozes, em 2010.

Foto: OAB-RJ
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Alvo do parecer do relatório da CPI, gestão do ex-ministro Eduardo Pazzuelo será um dos focos das apurações

MPF divide as investigações 
sobre mortes na pandemia

O Ministério Público 
Federal no Distrito Federal 
(MPF-DF) decidiu dividir 
as investigações sobre as 
suspeitas levantadas pela 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid, no 
Senado, em 12 temas dife-
rentes. Alvo do parecer do re-
lator Renan Calheiros (MDB
-AL), a gestão do ex-ministro 
da Saúde, general Eduardo 
Pazzuelo, será um dos focos 
das apurações. As acusações 
da comissão contra o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), 
porém, não estão na lista, 
pois são analisadas pela Pro-
curadoria Geral da República 
(PGR), a quem cabe apurar 
crimes cometidos pelo chefe 
do Executivo.

A investigação desmem-
brada cita “ações e omissões 
no Ministério da Saúde” du-
rante a gestão Pazzuelo, a 
suposta usurpação de função 
pública do assessor informal 
do ex-ministro militar Aírton 
Antônio Soligo, o caso Pre-
vent Senior e a compra da 
vacina indiana Covaxin, que 
foi cancelada após suspeitas 
de irregularidades. Também 
é alvo de apuração o impac-
to da pandemia sobre povos 
indígenas, quilombolas, mu-
lheres e a população negra.

“O relatório da CPI da 
Pandemia (nome oficial da 
comissão) tem uma vasta 
descrição de elementos in-
diciários do cometimento do 
crime de epidemia com resul-
tado morte, em razão, espe-
cialmente, da insistência no 
tratamento precoce com me-
dicamento comprovadamente 
ineficaz, da resistência às me-
didas não-farmacológicas e 
do atraso na aquisição de va-
cinas”, afirma a procuradora 
Márcia Brandão Zollinger, que 
mandou distribuir as 12 apu-
rações internamente. Aquelas 
que já eram alvo de alguma 
investigação serão enviadas 
ao procurador do caso.

O relatório final da CPI 
foi entregue ao MPF do Dis-
trito Federal em 28 de ou-
tubro do ano passado. É a 
procuradoria regional a res-
ponsável por investigar casos 
não relacionados a pessoas 

que tenham foro privilegia-
do, como ministros, parla-
mentares e o presidente. Os 
senadores também entrega-
ram o relatório ao Ministério 
Público do Rio de Janeiro e 
de São Paulo e ao Tribunal de 
Contas da União (TCU).

O presidente da comis-
são, senador Omar Aziz (PS-
D-AM), disse que “os indícios 
que a CPI apurou são fortes 
e é necessário aprofundar 
as investigações”: “Acho que 
é o papel que o Ministério 
Público está fazendo agora, 
aprofundar as investigações. 
Espero que aqueles que, 
por ventura, tenham come-
tido atos falhos devem ser 
responsabilizados pelo que 
aconteceu no país”.

O vice-presidente da 
CPI, senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), classificou 
a decisão de desmembrar a 
investigação como “luz, mes-

mo que seja de lamparina, 
na noite da impunidade”. Ele 
destacou que é um ato “mui-
to incipiente para o resultado 
das investigações que a CPI 
entregou”. “É um primeiro 
passo”, afirmou. “Esperamos 
agora o desdobramento para 
as devidas ações penais”.

O relator da CPI, Renan 
Calheiros, manifestou-se em 
uma rede social. “Os crimes 
não ficarão impunes e os 
responsáveis, negacionistas, 
genocidas, desonestos irão 
pagar exemplarmente”, es-
creveu.

A proposta de desmem-
bramento da procuradora 
levou em consideração as 
condutas de indiciados pela 
CPI e também daqueles em 
que “não foi possível reunir 
provas suficientes para o in-
diciamento ou para indicar 

claramente as necessárias 
providências”, mas que “ele-
mentos colhidos inicialmen-
te não devem ser desperdi-
çados”. “Isso porque os fatos 
apurados são relevantes e 
contribuíram para o agrava-
mento da pandemia no Bra-
sil”, explicou a procuradora.

Zollinger registrou que 
enviou cópia do relatório da 
CPI a 26 ofícios do Ministé-
rio Público Federal para que 
seus colegas analisem os 
elementos do documento e 
vejam se há “correlação com 
apurações em curso”.

“A quase totalidade dos 
ofícios da PR-DF recebeu 
cópia do relatório da CPI da 
Pandemia e poderão instruir 
seus procedimentos extraju-
diciais e/ou judiciais, inclusi-
ve no que diz respeito a fatos 
que possam ter escapado à 
análise desse despacho inau-
gural, garantindo-se, uma 
vez mais, que fatos relevan-
tes cível e penalmente não 
sejam preteridos da nossa 
análise”, afirmou.

O relatório final da CPI 
da Covid, concluído em ou-
tubro, pediu a responsabili-
zação de 81 indiciados (sen-
do duas empresas) por suas 
condutas durante a pande-
mia no país. Só Bolsonaro 
foi acusado de nove crimes. 
O documento, de 1.288 pá-
ginas, foi entregue ao pro-
curador-geral da República, 
Augusto Aras.

O procurador-geral, que 
foi reconduzido no cargo por 
Bolsonaro em setembro, tem 
sido criticado por senadores 
por blindar o presidente. Ele 
tem sido pressionado a abrir 
uma investigação formal so-
bre os crimes apontados no 
relatório.

Em vez disso, Aras solici-
tou no mês passado ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
dez medidas que devem ser 
adotadas com base nas con-
clusões da CPI. O segredo de 
Justiça imposto ao caso, con-
tudo, impede o conhecimen-
to do conteúdo das providên-
cias exigidas pela PGR. Os 
relatores dos processos são a 
vice-presidente Rosa Weber 
e o ministro Ricardo Lewan-
dowski – os dois ainda não se 
manifestaram sobre os pedi-
dos feitos por Aras.

Artigo Carlos Azevedo
carolusazevedo@hotmail.com

Aquela atmosfera colonial da Rua Nova 
me deixou perplexo. As casas geminadas, todas 
quase da mesma cor, com janelas e portas iguais. 
Os sinos da igreja de São Bento dobravam a 
finados. Adelita benzeu-se. Senti-me no passado 
– perdido, perdido, perdido.

“Não será aquela casinha que está com uma 
janela aberta a casa de Coriolano de Medeiros?”, 
perguntei a Adelita.

“Vamos lá!”, respondeu ela.
Batemos palmas. Mas ninguém nos atendeu 

– “Ô de casa!”, gritei.
Minutos depois, uma senhora apareceu 

na janela.
“Querem falar com quem?”.
“Com Coriolando de Medeiros”, respondi.
A mulher abriu a porta, uma porta imensa, 

descomunal – rangia, rangia, rangia.
Entramos.
A sala de visita estava na penumbra. No 

canto da sala vi Coriolano meio escondido entre 
móveis antigos.

“Quem são vocês?”, perguntou ele. E 
acrescentou: “Estou completamente cego...”.

“Somos repórteres da Rádio Arapuan. 
Ficamos de fazer uma entrevista com o senhor 
sobre as ruas antigas da Paraíba”, eu disse.

“Não seria melhor entrevistar Celso Mariz?”.
“Não. É o senhor que está na nossa pauta. 

Foi sugestão de Otinaldo Lourenço. É uma 
matéria para o programa ‘No mundo das letras 
e das artes’”.

“Se é assim, vamos lá...”.
“Fale-nos, primeiramente, da Ladeira da 

Borborema, da sua importância histórica”.
Tossiu.
“Ah, querem saber algo sobre a Ladeira do 

Quebra Cu?...”.
“O quê?”, indaguei.
“Era assim que os antigos chamavam a 

Ladeira da Borborema”, explicou.
Nesse interim, um galo cantou alto.
“É o meu Getúlio, um galo de estimação que 

crio aí atrás da casa”.
O galo continuava a cantar mais alto ainda.
Desliguei o gravador.
“Assim, não podemos fazer a entrevista”, 

disse eu, constrangido.
“Maria, Maria, venha cá!”, gritou Coriolano.
Maria entrou na sala meio assustada.
“O que o senhor deseja de mim, doutor?”.
“Olhe, Maria, vá lá e ponha esparadrapo 

no bico de Getúlio, ouviu?”, ordenou Coriolano.
Quando Maria se retirou da sala, saímos 

sorrateiramente da casa de Coriolano de 
Medeiros.

(Carlos Azevedo é sociólogo, antropólogo 
e membro do Instituto Histórico e Geográfico 
da Paraíba – IHGP)

Recordando o finado Coriolano de Medeiros

Julia Affonso
Agência Estado

João Rodrigues Coriolano de Medeiros foi um escritor, 
historiador, ensaísta e professor paraibano, que, junto 

com um grupo de intelectuais, fundou a Academia 
Paraibana de Letras (APL), em 14 de setembro de 1941

Haissander Souza de Paula
5/1/2022 – Aos 33 anos, em Aimorés (MG), de causas sendo investiga-
das. Ex-assessor do deputado federal e ex-ministro do Turismo Marce-
lo Álvaro Antônio. Ele foi encontrado morto na casa da mãe. Seguidor 
do presidente Jair Bolsonaro (PL), era considerado homem de confian-
ça de Marcelo Álvaro, ficou nacionalmente conhecido no escândalo de 
candidaturas laranjas do PSL, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Fede-
ral, o partido usou de candidaturas de fachada para desviar recursos do fundo eleitoral.

Foto: Redes Sociais

Omissões no Ministério 
da Saúde apontam 

supostas usurpações de 
função pública

Relatório



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2022, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando o Registro de Preços para contratação de serviços de horas/máquinas 
de Escavadeira Hidráulica (PC), para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do 
Município, na execução de serviços diversos, no dia 20/01/2022 às 08:45 horas, na Sala de Licita-
ções deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: setordelicitacaoag@gmail.
com, até o dia 19/01/2022.

Alagoa Grande(PB), 6 de janeiro de 2022.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 14:30 horas do dia 19 de Janeiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
combustíveis para abastecimento da frota de veículos própria e à disposição. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 994051912. E-mail: adjco-
missao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 06 de Janeiro de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2021
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de materiais médicos hospitalares diversos, destinados 

a esta Prefeitura. A Pregoeira oficial convoca o comparecimento das seguintes empresas: JM 
COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI; M & R COMERCIO EIRELI; MODERNA HOSPITALAR 
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA; ODONTOMASTER COMERCIO 
DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI; ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA; PRO LABORATORIO CO-
MERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI e VIDA NATURALIS COMERCIO 
ATACADISTA LTDA. Para fase de lances verbais, que será realizado no dia 13 de janeiro de 2022 
às 10:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de ARAÇAGI - PB. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99167–0794

ARAÇAGI - PB, 06 de janeiro de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00001/2022, para o dia 19 de Janeiro de 2022 às 08:00 horas; e do início da fase de lances 
para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB. Telefone: 
(083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Arara - PB, 06 de Janeiro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF) – 
PORTE I, NO MUNICÍPIO DE ARARA/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor 
total da contratação: S & L CONSTRUCOES E INCOPORACOES - Valor: R$ 585.000,00. 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 Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. 

Arara - PB, 05 de Janeiro de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, 
VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E JURÍDICA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARA-
RUNA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CLAUDIA LEITÃO 
MARTINS – ME - R$ 30.000,00.

Araruna - PB, 05 de janeiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS 
ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA 
DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA/FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARUNA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00019/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022: Recursos Próprios do Município de 
Araruna 02.000 – PODER EXECUTIVO 02.070 SEC.DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST.SOCIAL 
E JURIDICA Ficha: 08 244 0033 2035 MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS 
Elemento de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa – Jurídica. VIGÊNCIA: 
até 04/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00005/2022 
- 05.01.22 - CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais de 
limpeza e higiene pessoal diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99383–7991. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 06 de Janeiro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção e 

execução dos serviços de Pavimentação em paralelepípedo e drenagem nas ruas: RUA VICENTE 
DE PAULA MACENA, TRV. VICENTE DE PAULA e RUA SÃO MIGUEL (TRECHO 2), localizada 
no Município de Baía da Traição – PB. LICITANTE HABILITADO: POLYEFE CONSTRUCOES, 
LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 12/01/2022, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dom 
Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 99383–7991. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 06 de Janeiro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS (CARRO PIPA), PROGRAMA DE ABASTE-
CIMENTO D’ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPAS CONFORME (CONVÊNIO 086/2021), FIRMADO 
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HIDRICOS E DO 
MEIO AMBIENTE - SEIRHMA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - PB, 
PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA ATINGIDA PELA 
ESTIAGEM, DO MUNÍCIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
nº DP00014/2021. RESCISÃO: Nos termos das disposições contidas no respectivo instrumento 
contratual e na legislação pertinente. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de 
Santana e: CT Nº 07202/2021 - Daniel Barbosa de Lira - CPF: 098.772.684-69 - Rescindido - de 
comum acordo entre as partes. ASSINATURA: 01.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00012/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO-
MOTORES, ZERO KM, DO TIPO: VAN COM CAPACIDADE DE 16 LUGARES, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. ABERTURA: 
17/12/2021 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 06/01/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
O FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM PB, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 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 31/15; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 
11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: 
www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 06 de Janeiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 13:00 horas do dia 19 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DESTE MUNICICÍPIO. 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 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Belém - PB, 06 de Janeiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIM-
PEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICIPIO DE BELÉM/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 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 06 de Janeiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCO-
LARES (CJA–06) E O CONJUNTO PROFESSOR (CJP–01) DESTINADOS À REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. DOTAÇÃO: 0204 SE-
CRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – MDE 111.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE 
IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 224.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
12.361.1001.2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 
30% 113.000000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% 239.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE 12.361.1002.1017 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 
A EDUCAÇÃO BÁSICA 111.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFRENCIA DE IMPOS-
TOS – EDUCAÇÃO 166. 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 113.000000 
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% 167. 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA-
NENTE 124.000000 OUTRAS TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 168. 4.4.90.52.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125.000000 TRANSFERNCIAS DE CONVENIOS 
OU DE CONTRATOS DE REPASSE VEICULOADOS A 169. 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00002/2022 - 03.01.22 - BRASFLEX 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - R$ 262.300,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2021
A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que o Pregão eletrônico nº 00009/2021, cujo 

objeto é AQUISIÇÃO DE QUADRICICLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SEGURANÇA MUNICIPAL, que seria realizado no dia 07 de janeiro de 2022 às 09:00 horas, fica 
adiado para o dia 20 de janeiro de 2022 às 09:00 horas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3250-3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. 

Cabedelo - PB, 06 de janeiro de 2022.
GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, por meio 
do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DISCRIMINADOS E QUANTIFI-
CADOS NOS ANEXOS DO EDITAL. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 20 de Janeiro 
de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 20 de Janeiro de 2022. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.
tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Cachoeira dos Índios - PB, 06 de Janeiro de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA

Pregoeiro Oficial

AME SAÚDE – CONS. INTER. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Barão do Rio Branco, S/N - Centro - Cajazeiras - PB, às 15:00 horas do dia 20 de janeiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa 
Jurídica especializada na prestação de serviços de consultas e exames diversos na especialidade 
de Gastroenterologista e Proctologista, destinada às atividades do AME SAUDE – CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO conforme 
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 009/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 35314814. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cajazeiras - PB, 06 de Janeiro de 20221
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

AME SAÚDE – CONS. INTER. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Barão do Rio Branco, S/N - Centro - Cajazeiras - PB, às 14:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA/OBSTE-
TRÍCIA E MASTOLOGIA E EXAMES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DESTINADOS ÀS 
ATIVIDADE DO AME – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO 
SERTÃO PARAIBANO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 009/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 35314814. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cajazeiras - PB, 06 de janeiro de 2022
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de COMBUSTÍVEL, destinados ao atendimento da Frota Veicular pertencente e/ou locada a esta 
edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO DE COM-
BUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA - R$ 1.264.650,00.

Capim - PB, 06 de Janeiro de 2022
TIAGO ROBERTO LISBOA

Prefeito Constitucional

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de COMBUSTÍVEL, destinados ao atendimento da Frota Veicular pertencente e/ou locada a este 
Fundo Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA - R$ 503.110,00.

Capim - PB, 06 de Janeiro de 2022
FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de 
COMBUSTÍVEL, destinados ao atendimento da Frota Veicular pertencente e/ou locada a este Fundo 
Municipal Assistência Social; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA - R$ 81.960,00.

Capim - PB, 06 de Janeiro de 2022
KATIA CILENE DE MELO SILVA

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de COMBUSTÍVEL, destinados ao atendimento da Frota Veicular 
pertencente e/ou locada a este Fundo Municipal Assistência Social. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00034/2021. DOTAÇÃO: RRecursos Próprios do Município de Capim: 02.060 – Fundo 
Municipal de Assistência Social; 08.244.2011.2028 – Manutenção das Atividades de Secretaria de 
Ação Social; 08.244.2011.2030 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar; 08.243.1011.2038 
– Manutenção das atividades do SCFV; 08.244.2011.2042 – Manutenção das Atividades do IGD/
PBT; 08 244 2011 2107 – Manutenção do Programa Criança Feliz; 3390.30 – Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Assistência Social de Capim e: CT Nº 00003/2022 - 06.01.22 - POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA 
MAMANGUAPE LTDA - R$ 81.960,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de COMBUSTÍVEL, destinados ao atendimento da Frota Veicular 
pertencente e/ou locada a este Fundo Municipal de Saúde.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2021.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 02.050 – Fundo Municipal de Saúde; 10 

301 2007 2020 – Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde; 10 301 1004 2021 – Manu-
tenção das atividades de Atenção Básica em Saúde – PAB; 10 301 2007 2065 – Manutenção das 
atividades de Vigilância Sanitária; 3390.30 – Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Capim e:
CT Nº 00002/2022 - 06.01.22 - POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA - R$ 503.110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de COMBUSTÍVEL, destinados ao atendimento da Frota Vei-
cular pertencente e/ou locada a esta edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00032/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 02.010 – Gabinete do Prefeito; 
04.122.2001.2004 – Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito; 02.020 – Secretaria de 
Administração; 04.122.2002.2005 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração; 
02.040 – Secretaria de Educação; 12.361.1002.2009 – Manutenção das atividades da educação 
Básica – MDE; 12.361.2006.2013 – Manutenção dos serviços de Transporte Escolar; 02.070 – Se-
cretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos; 15.452.2008.2032 – Manutenção das atividades 
da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos; 15.452.1007.2033 – Manutenção dos 
Serviços de Limpeza Pública; 02.080 – Secretaria de Agricultura; 20.608.2009.2034 – Manuten-
ção das atividades da Secretaria de Agricultura; 02.100 – Secretaria do Meio Ambiente; 18 541 
2013 2087 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente; 3390.30 – Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Capim e: CT Nº 00001/2022 - 06.01.22 - POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA 
MAMANGUAPE LTDA - R$ 1.264.650,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Expedicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, às 08:30 horas do dia 20 de Janeiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS ESCOLARES. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/18; 
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: (083) 
3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 06 de Janeiro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0001/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTI-
NADOS À REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. ENDEREÇO 
ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.
COM.BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 06/01/2022, ÀS 09H00MIM; 
ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 19/01/2022, ÀS 08H59MIM; ABER-
TURA DAS PROPOSTAS: 19/01/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: 19/01/2022 ÀS 09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS 
NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E HTTP://
CONCEICAO.PB.GOV.BR/ACESSO-A-INFORMACAO/LICITACOES.  DEMAIS INFORMAÇÕES 
PELO TELEFONE (81) 3635-1081. 

CONCEIÇÃO/PB, 06 DE JANEIRO DE 2022.
KESSYA MEDEIRAS LACERDA FIGEUIREDO DE SOUZA

PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 0001/2022

A Prefeitura Municipal de Conceição/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que fará realizar procedimento licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do TIPO 
MENOR PREÇO GLOBAL, em regime de execução de empreitada por preço unitário, às 09:00 
(NOVE) horas do dia 24 DE JANEIRO DE 2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/
PB – TERMO DE CONVÊNIO Nº 0140/2021/ESTADO DA PARAÍBA. A sessão pública será realizada 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no Centro Administrativo Municipal da 
Prefeitura Municipal de Conceição, Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, 
S/N - São José - Conceição – PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de BOA VENTURA (http://conceicao.pb.gov.br/acesso-a-infor-
macao/licitacoes) ou por e-mail (licitacao@conceicao.pb.gov.br), a partir da publicação deste aviso.

Conceição/PB, 06 de janeiro de 2022.
FRANCISCO EDIVAN CIRILO VIEIRA
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0002/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-

ZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E INSUMOS MÉDICOS, 
PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. EN-
DEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRAS-
PUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 10/01/2022, ÀS 
09H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 21/01/2022, ÀS 08H59MIM; 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/01/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: 21/01/2022 ÀS 09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS 
NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E HTTP://
CONCEICAO.PB.GOV.BR/ACESSO-A-INFORMACAO/LICITACOES.  DEMAIS INFORMAÇÕES 
PELO TELEFONE (81) 3635-1081. 

CONCEIÇÃO/PB, 06 DE JANEIRO DE 2022.
MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0003/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA 

COMUM E ÓLEO DIESEL S-10) E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECI-
MENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, 
SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇÃO DA ATIVIDADE PÚBLI-
CA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO – PB. ENDEREÇO 
ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.
COM.BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 10/01/2022, ÀS 09H00MIM; 
ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 20/01/2022, ÀS 08H59MIM; ABER-
TURA DAS PROPOSTAS: 20/01/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: 20/01/2022 ÀS 09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS 
NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E HTTP://
CONCEICAO.PB.GOV.BR/ACESSO-A-INFORMACAO/LICITACOES. 

CONCEIÇÃO/PB, 06 DE JANEIRO DE 2022.
FIDEL FERREIRA LEITE

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para co-

nhecimentos dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 
006/2021. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de 
pavimentação em paralelepípedo das seguintes ruas: Luziano Gelisson de Souza Lucena, José 
Pereira de Almeida, Leocádia Mariano de Araújo, Rua Virgulino da Silva - trecho a partir do final 
do asfalto, no município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos. Licitantes 
habilitados: CL Construções e Serviços Ltda, CNPJ: 09.335.002/0001-06. Licitantes inabilitados: 
Forte Brasil Eireli-EPP, CNPJ: 23.407.509/0001-59 (Não atendeu o item: 8.4 letra “b”); Sabugi Cons-
truções Eireli-EPP, CNPJ: 42.354.190/0001-95 (Não atendeu o item: 8.4 letra “b”); Torres e Andrade 
Construções, Pré-Moldados e Serviços Ltda, CNPJ: 21.933.413/0001-07 (Não atendeu o item: 8.4 
letra “b”); Covale Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 11.170.603/0001-58 (Não atendeu o item: 8.4 
letra “b”); Mendonça e Silva Construções e Locações Ltda, CNPJ: 31.094.999/0001-09 (Não atendeu 
o item: 8.4 letra “b”), (Não atendeu o item: 8.4.1 letra “c”); Jhonatan Andrade da Silva Eireli-EPP, 
CNPJ: 34.955.075/0001-48 (Não atendeu o item: 8.4 letra “b”), (Não atendeu o item: 8.5 letras “d”, 
“e”); Lucrenato Ramalho Leite Junior Eireli, CNPJ: 26.916.688/0001-48 (Não atendeu o item: 8.4 
letra “b”). Cópia da ata, pareceres da engenheira, quadros de julgamento da habilitação e demais 
peças: Poderão ser acessadas através do www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. 

Coremas-PB, 05 de janeiro de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

TERMO DE ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e em 
decorrência dos fatos apontados nos autos e levando em consideração o julgamento da Comissão 
de Licitação sobre o ofício da licitante Compacto e Parecer da Assessoria Jurídica deste Órgão; 
Resolve: 1º - Anular nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 a licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº 007/2021, relativo ao Processo Administrativo nº 175/2021; 2º - Autoriza a 
Comissão de Licitação abertura de um novo certame licitatório para contratação de uma pessoa 
jurídica para prestar serviços de engenharia de pavimentação em paralelepípedo das seguintes 
ruas: Projetada (Bairro Mão D´água), Rua Virgulino da Silva (Estaca 0 a Estaca 10), Rua Virgulino da 
Silva (Estaca 10 a Estaca 17), no município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de 
custos; 3º - Fica mantida a utilização da fonte de recursos próprios (Diversos/ordinários do Município) 
e recursos do Contrato de repasse 107.0839-05/2020-CAIXA; 4º - A decisão aqui proferida deverá 
ser publicada para conhecimento dos interessados da mesma forma do instrumento convocatório; 
5º - Está anulação entra em vigor a partir desta data. Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 05 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para conheci-

mentos dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 008/2021. 
Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de pavimentação 
asfáltica da parede do Açude Estevão Marinho no município de Coremas-PB, conforme planilhas 
orçamentárias de custos. Licitantes habilitados: Não houve. Licitantes inabilitados: CL Construções 
e Serviços Ltda, CNPJ: 09.335.002/0001-06 (Não atendeu o item: 8.4 letra “b”); Construtora Forte 
Brasil Eireli-EPP, CNPJ: 23.407.509/0001-59 (Não atendeu o item: 8.4 letra “b”). Cópia da ata, 
pareceres da engenheira, quadros de julgamento da habilitação e demais peças: Poderão ser 
acessadas através do www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. 

Coremas-PB, 05 de janeiro de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
ERRATA RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2021
A Prefeitura Municipal de Coxixola - PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 

designada pela Portaria nº 001/2022, de 03 de janeiro de 2022, torna público, para conhecimento e 
esclarecimento dos interessados, que houve uma ERRATA ao resultado de habilitação da Tomada 
de Preço nº 00005/2021, publicada nos seguintes meios de comunicação: Diário Oficial da União 
– dia 06/01/2022, seção 3; Diário Oficial do Estado da Paraíba – dia 06/01/2022, páginas 27 a 28, 
Jornal A União também, do dia 06/01/2022, página 25, contendo a seguinte alteração: Na parte 
onde consta o nome do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ONDE SE LÊ: JERRI 
ADRIANO CORREIA DE BRITO - Presidente da Comissão, LEIA-SE: VANDSON NEY DE AMORIM 
BRITO - Presidente da Comissão.

Coxixola – PB, 06 de Janeiro de 2022.
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para construção de uma 

Escola (EMEF ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA) localizada no Assentamento Jardim – Curral de Cima–PB. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da proposta apresentada: CATAO 
BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI – CNPJ: 30.272.239/0001-81 - Valor: R$ 304.439,08 
(trezentos e quatro mil e quatrocentos e trinta e nove reais e oito centavos). 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 Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (83) 98708–0527.

Curral de Cima - PB, 21 de Dezembro de 2021
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Presidente da Comissão

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 7 de janeiro de 2022 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 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 Ines - PB, às 08:00 horas do dia 21 de Janeiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de pães e 
diversos para as Secretarias Municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 06 de Janeiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Especial de Licitação, sediada na Rua 

Antenor Navarro, nº 837, Centro Administrativo, Esperança - PB, às 10h30min do dia 24/01/2022, 
licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, processada sob o nº 
00001/2022, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFOR-
MA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB. 
Recursos próprios previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 8.666/1993 e 
suas alterações. Informações presenciais no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço 
supracitado, ou via internet esperanca.1doc.com.br/atendimento. Telefone: (83) 3361-3801. Edital: 
www.esperanca.pb.gov.br

Esperança - PB, 06 de janeiro de 2022.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: TOMADA DE PREÇOS 02.2021
OBJETO: a prorrogação por mais 04 (Quatro) meses, contados do término do prazo de vigên-

cia do Termo de Contrato de nº 224/2021 datado de 04/05/2021 e com término de vigência em 
04/09/2021,e conforme primeiro termo aditivo com vigência até 03/01/2022 celebrado inicialmente 
entre as partes, objetivando a execução dos serviços de Contratação de empresa no ramo perti-
nente para Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de pintura nas Escolas 
Municipais Paulo Brandão (Santa Terezinha), Edivardo Toscano (Rosário), Dom Helder Câmara( 
Juá) Abilio Clementino( Sitio Itamatay) , Anália Pereira (sitio Passagem), Joventina Maria de Pontes 
(sitio Tananduba) e Maria Benevides (sitio Carrasco), de acordo Termo de Referência.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA:  CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI – CNPJ: 33.777.036/0001-35

JUSTIFICATIVA: Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato, sugere-
-se para a conclusão do objeto contratado a dilatação do prazo.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 03/01/2022
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 03/05/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00039/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA 
REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS 
DO MUNICIPIO DE GURINHÉM – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA EIRELI - R$ 620.500,00.

Gurinhém - PB, 23 de Dezembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA 
NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00039/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém:.. 
VIGÊNCIA: até 23/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT 
Nº 00145/2021 - 23.12.21 - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA EIRELI - R$ 620.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de combustíveis, mediante requisição diária e periódica, destinados ao abastecimento dos veículos 
locados e aos veículos pertencentes a frota deste Município. Abertura da sessão pública: 13:00 horas 
do dia 20 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 13:01 horas do dia 20 de Janeiro de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 31/20; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 
Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Itatuba - PB, 05 de Janeiro de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna público que requereu à SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para CONSTRUÇÃO DO BLOCOS HABITACIONAIS NA COMUNIDADE DUBAI,  em João 
Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N° 06-001/2022

Ratifico, por este termo, a Dispensa de Licitação n° 06-001/2021, vinculada a SEDEC, referente 
à locação do imóvel não residencial destinado ao funcionamento do CELEST - Centro de Línguas 
Estrangeiras, situado a Av. Epitácio Pessoa, nº 1840 – Bairro Expedicionários, nesta Capital, em 
favor da Empresa VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA, CNPJ: 04.302.609/0001-76, no 
valor mensal de R$ 23.386,56 (vinte e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e seis 
centavos) mensal, perfazendo um valor total de R$ 280.638,72 (Duzentos e oitenta mil, seiscentos 
e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), para um período de 12 (doze) meses, com fulcro no 
Artigo 24, inc. X, da Lei n º 8.666/1993 e suas alterações de acordo com o Parecer nº. 273/2021 
da PROSET/CENTRAL DE COMPRAS, ratificado pela Nota Técnica nº. 326/2021/CGM, tendo em 
vista os elementos que instruem o Processo Administrativo nº. 2021/044802

João Pessoa, 04 de janeiro de 2022.
Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
OBJETO: Reforma da Escola Antônio Carlos de Morais. LICITANTES HABILITADOS: APN 

CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; CAMPO FELIZ 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; CONSTRUTORA BETAGAMA EIRELI; CONSTRUTORA 
FORTE BRASIL EIRELI; CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI; D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA; HUMBERTO RAMALHO TRI-
GUEIRO MENDES; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; JOSE CREZIO LOPES FILHO; 
PARAIBA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; SABUGI CONS-
TRUCOES EIRELI; SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI; TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, 
PRÉ MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA; VENTURA & LEITE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. 
. LICITANTES INABILITADOS: AJCL CONSTRUCOES EIRELI; CONSTRUTORA CONSTRUPLAN 
LTDA; CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMAOS LTDA; CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI; 
IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME; R.F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
17/01/2022, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - 
Juazeirinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3382–1234. 
E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 06 de janeiro de 2021
IZAEL DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
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: Contatação de empresa para formação 
de registro de preços e possível compra de material cirúrgico hospitalar, medicamentos e material 
permanente a serem fornecidos de forma parcelada destinados ao funcionamento do hospital 
municipal Isaura Pires do Carmo em Juru PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 19 
de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 09:05 horas do dia 19 de janeiro de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 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, 07 de janeiro de 2022.
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para o 
fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo destinados ao abastecimento e/ou utilização 
em veículos, máquinas e equipamentos rodoviários oficiais e/ou à serviço da Municipalidade via 
locação. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 21 de Janeiro de 2022. Início da fase de 
lances: 09:01 horas do dia 21 de Janeiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@gmail.com. Edital: https://lagoadedentro.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 06 de Janeiro de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
medicamentos destinados ao atendimento das necessidades Fundo Municipal de Saúde. Abertura 
da sessão pública: 11:00 horas do dia 21 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 11:01 horas 
do dia 21 de Janeiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 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) 3263–1046. E-mail: licitacao@lagoadedentro.pb.gov.
br. Edital: https://lagoadedentro.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 06 de Janeiro de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de material 
médico–hospitalar destinado ao atendimento das demandas da Secretaria e Fundo Municipal de 
Saúde deste Município. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 21 de Janeiro de 2022. Início 
da fase de lances: 09:31 horas do dia 21 de Janeiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@gmail.com. Edital: https://lagoadedentro.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 06 de Janeiro de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para fornecimentos de peças e acessórios novos e genuínos/originais da linha leve e 
pesada, por percentual de desconto oferecido nas marcas Renault, Citroen, Fiat, Mercedes–Benz, 
Nissan, VW, Toyota, Volare, Iveco, Marcopolo, Hyundai, Caterpillar, Ford, Chevrolet e etc., destinados 
a utilização em veículos e equipamentos rodoviários oficiais e/ou à serviço da municipalidade via 
locação. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 21 de Janeiro de 2022. Início da fase de 
lances: 13:01 horas do dia 21 de Janeiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 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) 3263–1046. E-mail: licita-
cao@lagoadedentro.pb.gov.br. Edital: https://lagoadedentro.pb.gov.br/;www.tce.pb.gov.br;www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 06 de Janeiro de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN0001/2022

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN0001/2022, 
que objetiva: Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica, compreendendo: Assessoria Adminis-
trativa e orientação jurídica, bem como, acompanhamento e preparação de defesas, recursos e/
ou quaisquer outros procedimentos jurídicos de interesse da Secretaria de Saúde.; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOVELINO DELGADO ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, CNPJ: 23.977.249/0001-57 – Valor Mensal: R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) e no 
período Janeiro a Dezembro de 2022 - R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais).

Logradouro - PB, 03 de janeiro de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 01.2021
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para execução de pavimento em para-

lelepípedos, conforme termo de referência.
EMPRESA HABILITADA:
R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – CNPJ: 29.878.872/0001-39
EMPRESAS INABILITADAS
AGRESTE CONSTRUTORA – CNPJ: 12.072.392/0001-83, motivo: apresentou o mesmo res-

ponsável técnico em seu quadro da empresa RENAN RODRIGUES SILVA LTDA, assim quebrando 
seu caráter competitivo conforme o art. 3º da Lei 8.666/93.

RENAN RODRIGUES SILVA LTDA – CNPJ: 39.969.439/0001-62, motivos: não apresentou a 
exigência contida no subitem 6.7 do edital e apresentou o mesmo responsável técnico em seu 
quadro da empresa AGRESTE CONSTRUTORA, assim quebrando seu caráter competitivo con-
forme o art. 3º da Lei 8.666/93.

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. Dos 
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações. Não havendo interposição de recursos, fica desde já marcado o dia 
de 18/02/2022 as 11h30min para abertura das propostas de preços. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a CPL, no seu endereço. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata 
que vai assinada unanimemente pelos membros da CPL

Logradouro, 05 de janeiro de 2022
PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA SOBRINHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av. Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 08h15min do dia 20 de janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa servi-
ços de borracharia para conserto, troca de pneus e outros para atender as necessidades da frota 
municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 00001/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Logradouro - PB, 06 de janeiro de 2022
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica, compreendendo: Assessoria Adminis-
trativa e orientação jurídica, bem como, acompanhamento e preparação de defesas, recursos e/
ou quaisquer outros procedimentos jurídicos de interesse da Secretaria de Saúde. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN0001/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OU-
TROS: – 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO E JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSO-
CIADOS – CNPJ: 23.977.249/0001-57 - CT Nº 03/2022 – 03.01.2022 - valor total de R$ 36.000,00 
(Trinta e Seis Mil Reais).

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00011/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para conheci-

mento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00011/2021, que tem como 
objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de 01 (uma) sala de Raio X no Centro 
de Saúde do Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, o 
Resultado da referida Licitação: Licitante Vencedor e valor da contratação: JAF CONSTRUCAO 
E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 40.603.807/0001-33. R$ 75.023,34 (Setenta e cinco mil, vinte 
e três reais e trinta e quatro centavos).  Informa ainda que a documentação está a disposição de 
qualquer interessado. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Rua José 
Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 06 de Janeiro de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ nº 08.993.185/0001-94
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestar serviços 

de fornecimento de link de acesso a internet via fibra óptica para todas as secretarias da Prefeitura 
Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.

Valor global: R$ 116.280,00 (cento e dezesseis mil e duzentos e oitenta reais).
Piancó-PB, 5 de Janeiro de 2022

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestar serviços 

de fornecimento de link de acesso a internet via fibra óptica para todas as secretarias da Prefeitura 
Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022,

 Empresa vencedora: LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item OBJETO UND QUANT. PÇ. UNIT. VALOR TOTAL

01

SERVIÇO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS
DE ACESSO À INTERNET, 
COM FORNECIMENTO E SUPORTE 
TÉCNICO DE
LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA 
FIBRA ÓTICA E
VIA RÁDIO: - 74 MEGA FULL DUPLEX;
REDUNDÂNCIA WIRELESS 
EM 5.8 GHZ; -
GARANTIA DE VELOCIDADE – 
GARANTIA DE
100% DE VELOCIDADE DOS LINKS; 
- 100% DE
GARANTIA PARA DOWNLOAD 
E UPLOAD; -
LINKS REDUNDANTES (OPERANDO 
COM
DUAS OPERADORAS DISTINTAS); -
INICIALMENTE 01 (UM) ENDEREÇO 
DE IP
PÚBLICO E FIXO POR CONEXÃO; -
TECNOLOGIA VIA RÁDIO 
5.8 GHZ; - SUPORTE
24 HORAS, 7 (SETE) DIAS POR 
SEMANA, COM
TÉCNICO LOCAL DISPONÍVEL, 
EM NO MÁXIMO
30 (TRINTA) MINUTOS; - 
EQUIPAMENTO EM
REGIME DE COMODATO; - 
INSTALAÇÃO
GRATUITA; - CABO DE FIBRA 
ÓPTICA DA
ANTENA ATÉ O SERVIDOR DA 
PREFEITURA.

Mes 12 9.690,00 116.280,00

TOTAL 116.280,00

Piancó-PB, 05 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:30 horas do dia 20 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e 
higiene pessoal diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 06 de Janeiro de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2021
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de materiais médicos hospitalares diversos, destinados 

a esta Prefeitura. O Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes: M & R COMERCIO 
EIRELI; MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALA-
RES LTDA; ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI; ODONTOMED 
MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO 
SOBREIRA, para continuidade dos trabalhos, que será realizado no dia 13 de janeiro de 2022 às 
09:30 horas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Pilõezinhos - PB, 06 de Janeiro de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O Município de Santa Inês - PB, através do Prefeito Constitucional, torna pública a RETIFICA-
ÇÃO do Extrato de Termo Aditivo, publicado no Diário Oficial do Estado, edição Nº. 17.521, pág. 
75, Jornal a União, ano CXXVIII, Nº. 282, pág. 27 - publicados no dia 28 de dezembro de 2021 e no 
Diário Oficial do Município - publicado dia 22 de dezembro de 2021, conforme segue: Onde se lê: 
O valor do contrato, após a supressão, é R$ 405.133,27 (quatrocentos e cinco mil, cento e trinta e 
três reais e vinte e sete centavos). A importância ora estabelecida corresponde ao valor do contrato 
vigente com decréscimo de 7,29%. Os efeitos financeiros decorrentes do decréscimo vigoram a 
partir de 21/12/2021.Leia-se: O valor do contrato, após a supressão, é R$ 405.122,14 (quatrocentos 
e cinco mil, cento e vinte e dois reais e quatorze centavos). A importância ora estabelecida corres-
ponde ao valor do contrato vigente com decréscimo de 7,29%. Os efeitos financeiros decorrentes 
do decréscimo vigoram a partir de 21/12/2021. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. Vinte e Nove de 
Abril, 96 - Centro - Santa Inês – PB.

Santa Inês - PB, 06 de janeiro de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público para 

conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Concorrência Nº 00001/2021, 
que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para dar continuidade a construção de 
escola na Zona Urbana - Escola 12 salas - Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através 
do Termo de Compromisso PAR Nº. 202002870-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-
ção. Considerações da Comissão: Licitantes inabilitados por não cumprirem todas as exigências 
do edital: ARRIMO ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 05.446.272/0001-33, o licitante não apresentou 
Capacidade Técnica-profissional conforme item 6.1.14.1 do edital; não apresentou capacidade 
técnica operacional conforme item 6.1.15 do edital; não apresentou prestação de garantia (item 
6.1.20); não apresentou declaração que não possui em seu quadro servidor público da ativa (item 
6.1.21, letra g); não apresentou declaração de indicação do responsável técnico (item 6.1.21, letra 
h); não apresentou declaração de atendimento a Lei Municipal nº 833/2017 (item 6.1.21, letra i); não 
apresentou declaração de que irá cumprir a Gestão dos Resíduos Sólidos da ativa (item 6.1.21, letra 
j). SILVA & LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.287.720/0001-82 - o licitante 
não apresentou capacidade técnica operacional para os serviços, conforme item 6.1.15 do edital, 
não apresentou acervo de Estrutura Metálica para Coberta que atendesse a quantidade mínima 
exigida no edital, assim como não apresentou acervo para o Serviço de Proteção Contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA. Não apresentou na documentação de habilitação à declaração de elaboração 
independente de proposta, item 9.2 letra “d” do edital. Informa ainda que a documentação está à 
disposição de qualquer interessado 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 Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio 
Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB – CEP 58.600-000, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 06 de Janeiro de 2022.
JONAS PEREIRA DE ANDRADE 

Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00002/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público para 

conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Concorrência Nº 00002/2021, 
que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para construção de Creche Proinfância 
- Tipo 1 - Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através do Termo de Compromisso PAR 
Nº. 202103960-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Considerações da Comissão: 
Licitante inabilitado por não cumprir todas as exigências do edital: CONSTRUTORA FORTE BRASIL 
EIRELI, CNPJ Nº 23.407.509/0001-59, o licitante não apresentou Capacidade Técnica-profissional 
conforme item 6.1.14.1 do edital; não apresentou capacidade técnica operacional conforme item 
6.1.15 do edital; não apresentou prestação de garantia (item 6.1.20); não apresentou declaração 
que não possui em seu quadro servidor público da ativa (item 6.1.21, letra g); não apresentou 
declaração de indicação do responsável técnico (item 6.1.21, letra h); não apresentou declaração 
de atendimento a Lei Municipal nº 833/2017 (item 6.1.21, letra i); não apresentou declaração de 
que irá cumprir a Gestão dos Resíduos Sólidos da ativa (item 6.1.21, letra j). Informa ainda que a 
documentação está a disposição de qualquer interessado 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 Caboclo 
Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP 58.600-000, ou 
pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 06 de Janeiro de 2022.
JONAS PEREIRA DE ANDRADE 

Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 094/2021
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 094/2021, cujo 

objeto é a AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRE-
TARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, 
para às 09h00m do dia 20 de Janeiro de 2022. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 06 de Janeiro de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, torna público o resultado da abertura de propostas, refe-

rente a Concorrência Pública, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 
AVENIDAS (ASSIS CHATEUBREANT E ARNALDO BONIFÁCIO) E RUAS (VEREADOR FÉLIX 
ARAÚJO, GOVERNADOR OSVALDO TRIGUEIRO, LIGAÇÃO ENTRE A RUA EMBAIXADOR 
MILTON CABRAL COM A RUA GOVERNADOR OSVALDO TRIGUEIRO, SENADOR ADALBERTO 
RIBEIRO) DO BAIRRO DE TIBIRI II, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.

- CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA 
Valor: R$ 11.463.896,72 (onze milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, oitocentos e noventa 

e seis reais e setenta e dois centavos).
- TAPAJÓS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP 
Valor: R$ 10.882.787,62 (dez milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e 

sete reais e sessenta e dois centavos).
Proposta vencedora do certame:
 TAPAJÓS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP, com o valor de R$ 10.882.787,62 

(dez milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois 
centavos).

Santa Rita - PB, 06 de janeiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 219/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. 
- J G INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - CNPJ: 07.148.726/0001-15 - Valor R$ 3.259,20. - 
LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - CNPJ: 36.544.770/0001-42 - Valor R$ 491.240,00. 
- MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 33.428.938/0001-66 - Valor R$ 2.151,50. 
Publique-se e cumpra-se.

Santa Rita - PB, 04 de janeiro de 2022.
LUCIANO CORREIA CARNEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE BONFIM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de combustível e produtos derivados de 
petróleo, tipo Gasolina, Bio Diesel, Diesel BS10 e Óleo Lubrificante, destinados aos veículos de 
propriedade desta Prefeitura, locados, contratos, colocados à disposição ou vinculados a atividade 
Pública Municipal por disposição legal, a Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB e aos 
Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município de São José do Bonfim/PB. Data 
e horário do recebimento das propostas: até às 09:25 horas do dia 19/01/2022. Data e horário do 
início da disputa: 09:30 horas do dia 19/01/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto 
Nº 10.024/2019, Decreto Municipal, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor 
de Licitação, na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José de Bonfim – PB e através do Portal 
Compras Públicas.

São José de Bonfim – PB, 06 de Janeiro de 2022.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de 4 (quatro) veículos, tipo van, para atender as necessidades do município de São José de Piranhas 
- PB. Abertura das propostas: dia 19 de Janeiro de 2022 às 09h00 (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, 06 de Janeiro de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
ERRATA AO AVISO DO EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, informa aos interessa-

dos no Pregão Eletrônico 00003/2022, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba, pag. 32, 
Diário A União, pag. 14 e Diário Oficial da União, pag. 230, todos do dia 06/01/2022, onde se lê: 
“do tipo Menor Preço por item”; Leia-se: “do tipo Menor Preço por lote”; ficando assim inalteradas 
as demais informações da publicação

São José de Piranhas-PB, em 06 de Janeiro de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de forma parcelada de combustíveis e GLP, para atender a demanda da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião de Roça durante o exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA 
- R$ 1.924.817,70; - RP COMERCIO DE GÁS LTDA ME - R$ 51.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 04 de Janeiro de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional
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