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Carnaval da capital
será realizado em
espaços restritos
Prefeitura anuncia que tanto o Folia de Rua quanto o Carnaval Tradição serão realizados
em locais com controle de acesso de público e que vai exigir passaporte da vacina. Página 6
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Luto no cinema O adeus a Sidney Poitier, o
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Depois do incêndio, os saques no supermercado
Cofre é roubado e pessoas ignoram a fumaça tóxica para catar comida e outros produtos sob os escombros do estabelecimento no bairro Jardim Planalto. Página 7
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Botafogo é contra Alexandre Cavalcanti pede
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Evento celebra os 40 anos da
Fundação Casa de José Américo
Programação tem início na segunda-feira com duas exposições,
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Livro resgata a trajetória
de Dom Zacarias Rolim
Estiagem Depois do Estado, agora foi a vez do Governo Federal
reconhecer situação de emergência em 46 cidades da PB. Página 7
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Sertão será lançada hoje em Cajazeiras. Página 12

Colunas
“Não sabe a Paraíba o que tem’. Falou assim
Mário de Andrade, quando aqui esteve, em 1928,
ainda que saindo de cara inchada e todo
Página 2
encalombado por gordas muriçocas.
Gonzaga Rodrigues

Naquele tempo, se dizia que, embora o
Cabo Branco realizasse o Carnaval mais animado
da cidade, a melhor festa do ano era a Festa
Página 10
de Reis do Astréa.

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

Uma guerra diária
A Paraíba deverá iniciar a vacinação de crianças de cinco a 11 anos
contra a Covid-19 a partir do próximo dia 15, tão logo as doses sejam
enviadas pelo Ministério da Saúde. A notícia é um alívio aos pais e um
reforço importante na luta pelo fim da pandemia.
O secretário de Estado da Saúde, Geraldo Medeiros, um obstinado
nessa luta, garantiu que, no prazo de 24 horas após a chegada dos imunizantes, a Paraíba distribuirá as doses a todos os municípios, permitindo
que as mais de 386 mil crianças paraibanas, dentro da faixa etária alvo
da campanha, recebam a vacina contra a Covid.
Medeiros, ao lado do secretário executivo da pasta, Daniel Beltrami,
tem sido incansável na luta contra a pandemia, garantindo que os paraibanos tenham acesso à vacina no menor tempo possível. Ambos, com o
apoio de todo o corpo da Saúde estadual, têm também se desdobrado para
levar ao público informações corretas sobre a doença, a vacinação e os
cuidados sanitários que ainda precisam ser mantidos.
O combate às notícias falsas também virou uma espécie de missão
para os secretários que, quase diariamente, estão nos diversos veículos
de comunicação do Estado desmentindo fake news e restabelecendo
verdades. E isso tem tido uma importância sem precedentes diante da
estranha realidade que se vive no Brasil, onde se disseminam mentiras
sobre a doença e sobre a vacinação.
A guerra tem, portanto, diversas frentes. E já se vão quase dois anos
sem baixar a guarda, sem ceder a pressões, sem esmorecer os ânimos.
São 223 municípios, cujas autoridades de saúde também arregaçaram as mangas e se comprometeram com o plano de combate à
Covid desenvolvido pela SES, seguiram as recomendações e decretos
do Governo Estadual e se engajaram nessa luta.
Há, pois, de se reconhecer que o trabalho na gestão da saúde na
Paraíba tem permitido um pouco de tranquilidade à população, se é
que se pode falar em tranquilidade no meio de uma pandemia. Mas, é
um alívio, certamente, que se tenha à frente da Saúde, nesse momento, gestores não apenas capacitados, do ponto de vista técnico, mas
também e, principalmente, dispostos e determinados a combater essa
guerra no pelotão da frente.
Mais batalhas virão. A guerra ainda não acabou. A cada cidadão
cabe o papel de soldado até que esse inimigo seja, enfim, derrotado.
Mas, sem dúvida, é reconfortante saber que o comando desse exército
está em boas mãos.
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O Batismo apaga nossa solidão!
Celebramos neste domingo, a Festa luz. Esta companhia, esta família dardo Batismo do Senhor. Mas o ocorre no lhe-á palavras de vida eterna. Palavras
Batismo? Na celebração desse sacra- de luz que respondem aos grandes demento, os pais pedem à Igreja a vida safios da vida e dão a indicação justa
eterna para seus filhos. E aqui está a sobre o caminho a empreender. Esta
finalidade do Batismo: tornar-nos filhos companhia oferece à criança consolo
de Deus orientados para a vida que não e conforto, o amor de Deus também
morre. O Papa Francisco, por diversas no limiar da morte, no vale escuro da
vezes, nos falou sobre a transmissão morte. Dar-lhe-á amizade, vida. E esta
da fé que decorre deste sacramento. companhia, absolutamente fiável, nunOs pais e padrinhos, juntamente com a ca desaparecerá.” (Papa Emérito Bento
comunidade de fé, tem a bonita missão XVI).
O sacramento do Batismo, oferede testemunhar esse caminho: “Vós trazeis os vossos filhos ao Batismo, e este cido a quem quer que seja, desde que
é o primeiro passo para a missão que professe a fé da Igreja, é um verdadeiro
tendes, a tarefa da transmissão da fé. exorcismo contra a cultura de morte que
nos rodeia. Vivemos em
Mas precisamos do Espírito Santo para transmitir a
O Batismo nos tempos sombrios, marcados pela negação de Deus,
fé, sozinhos não conseguimos. Poder transmitir a fé comunica a maravilhosa e o que fazemos com o nosso Batismo? Qual a força
é uma graça do Espírito
Santo, a possibilidade de graça do Espírito Santo, do nosso testemunho no
meio dessa anticultura
a transmitir; e é por isso
que vós trazeis os vossos tirando-nos da solidão da vida? A vida batismal
renuncia todo esse estilo
filhos aqui, para que eles
inaugurada pelo
de vida que prega a falsa
recebam o Espírito Santo,
felicidade manifestada na
recebam a Trindade - o
pecado original
mentira, que despreza o
Pai, o Filho e o Espírito
próximo, que banaliza o
Santo - que habitará nos
compromisso real com os mais pobres
seus corações.”
O Batismo nos comunica a maravi- e os “descartáveis”.
A água que foi derramada sobre
lhosa graça do Espírito Santo, tirandonos da solidão inaugurada pelo pecado nossas cabeças no dia do Batismo é
original. Quando renascemos no Espí- um símbolo da vida. O Batismo nos
rito Santo, a partir das águas batismais, possibilita a nova vida em Cristo. Fao Senhor configura-nos a Cristo e nos çamos memória desse dia, quando se
dá a companhia de amigos que nunca abriu com largueza o horizonte da vida
nos abandonará na vida nem na morte. eterna diante de nossas vidas. Como é
Esses amigos formam a família de Deus. belo fazer comunhão com Cristo, e esse
São os santos e os nossos irmãos que ca- é sentido do óleo que marcou nossa
minham conosco na estrada da fé: “Esta fronte. O óleo é o símbolo da pujança
companhia de amigos, esta família de da fé, da saúde que não se acaba. Que a
Deus, na qual agora a criança é inserida, Festa do Batismo do Senhor, sinal da soacompanhá-la-á sempre, também nos lidariedade de Deus com os pecadores,
dias de sofrimento, nas noites escuras mantenha em nosso coração a chama
da vida; dar-lhe-á consolo, conforto e da santidade.
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A Paraíba não sabe o que tem
Numa das edições desta semana, A
Faz esse tempo todo. Não sei se as
União chama a atenção para o desamparo sucessivas administrações, nos seus mais
em que encontrou as nossas itacoatiaras. diversos planos, manifestaram alguma
Quem as cavou, cavou fundo, já conhecendo reação a esse alarme do espanhol.
ou desconfiando da natureza de quem as
Há quase oitenta anos, segundo o velho Leon Clerot, o conjunto de gravuras
iria receber e cuidar delas.
Estão a perigo, como sempre estive- seria maior se não tivesse aparecido um
ram, ainda que a ciência que cuida desses grupo de trabalhadores e convertido boa
tesouros tenha evoluído, e muito, na forma parte em lajes de pavimentação, talvez coisa imaginada pelo ‘Velho do Museu’, como
de preservá-las.
Estive lá há um quarto de século, logo o chamavam os que o viam pastorando as
depois que a pedra fora visitada por ex- “relíquias” de uma casa solitária da velha
poentes da Sociedade de Arqueologia, aqui Trincheiras, com esse nome.
reunida, em 1993, por iniciativa das fundaO que acontecia com a Pedra de Ingá
ções Espaço Cultural e Casa de José Américo, quebrada para a pavimentação não foi difeentão dirigidas por Sales Gaudêncio e pelo rente do que fizeram, nesse mesmo tempo,
com as primeiras inscrições rupestres enantropólogo José Elias Borges.
Por conta dessas visitas, ficou com a contradas ao pé da Copaoba, descritas e desenhadas por Ambrósio FerParaíba, em poder das instituições oficiais com interesse
nandes Brandão (1555-1618)
“Não sabe a
no nosso acervo arqueológiem sua obra “Diálogos das
co, uma série de instruções
Paraíba o que tem.” Grandezas do Brasil”. Livro
do professor Manuel Gonescrito na Paraíba nas folgas
zalez Morais, catedrático de Falou assim Mário de desse senhor de engenhos,
Pré-história da Universidade
cristão novo, que José Honóde Cantábria, Espanha, e es- Andrade, quando aqui rio Rodrigues não vacila em
pecialista em conservação
considerar autor da “crônica
de arte rupestre. Clamava esteve, em 1928...
mais positiva, mais viva, mais
urgência para se proteger as
exata da vida, da sociedade,
itacoatiaras que mais têm provocado inda- da economia dos moradores do Brasil”, no
gações científicas, históricas e culturais no final do século XVI e começo do XVII.
universo desses estudos.
Diante disso, é difícil entender por que
O professor assustou-se com o processo as entidades culturais ainda não se coligade ruptura das bordas superiores do mo- ram para reunir, num livro de especialistas
numento, “por cima da face que recolhe a dedicados à pré-história, à história e às artes
maioria das gravuras”. Sua descrição: “As da Paraíba, os estudos e imagens do seu granrupturas parecem ser consequência de des- dioso e mal avaliado patrimônio.
camação prévia e podem ter sido originadas
“Não sabe a Paraíba o que tem.” Fapor fenômenos de contração e dilatação lou assim Mário de Andrade, quando aqui
brusca, por efeito mecânico das pisadas”. esteve, em 1928, ainda que saindo de cara
Fala em perda da rocha, com faces e degraus inchada e todo encalombado pelas gordas
fissurados na base, numa porção de agentes muriçocas do hotel em que o hospedaram,
e de causas deteriorantes, e sugere remédios o Luso-Brasileiro, do qual nada resta lá na
específicos e medidas gerais de proteção.
Praça Álvaro Machado, no Varadouro.
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Número de casos de arboviroses
pode ter passado de 27 mil em 2021
Secretaria de Saúde divulga balanço com total de casos prováveis, na PB, da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypt
A Secretaria de Estado
da Saúde (SES) divulgou, ontem, o balanço dos casos de
dengue, zika e chikungunya
registrados no último ano.
O Boletim Epidemiológico
mostrou que a Paraíba registrou um total de 27.400
casos prováveis de arboviroses, doenças transmitidas
pelo mosquito Aedes aegypti. Em virtude do período de
altas temperaturas e possibilidade de chuvas, características do verão, a SES
recomenda que os cuidados
sejam redobrados para evitar a proliferação do mosquito transmissor e o aumento
de novos casos.
Conforme o boletim, as
Regiões de Saúde com maior
incidência de casos foram
a 3ª, 14ª e 15ª, na região
da Borborema e do Litoral
Norte da Paraíba. A variação
para os casos prováveis de
dengue, quando comparada
a todo o ano de 2020, sofreu um aumento de 137%.
Já para os casos prováveis
de chikungunya houve um
importante acréscimo de
426%, também comparados
ao mesmo período do ano
anterior. Enquanto para os
casos prováveis de zika, houve um aumento de 324%.
De acordo com a técnica
do Núcleo de Arboviroses da
SES, Carla Jaciara, 87 municípios estão em alerta por
conta da alta incidência de
casos, acima de 200 registros. “De uma forma geral,
quando comparado a novembro do último ano, há um
crescimento tanto para dengue quanto para a chikungunya, porém esse quantitativo não é igualitário para os
casos prováveis de zika, que
tiveram um aumento bem
discreto, em relação ao mês
anterior”, ressalta a técnica.
Durante todo o ano
de 2021 foram notificados
27 casos por vírus zika em

UN

gestantes, confirmados por
critério laboratorial, distribuídos em 13 municípios:
Alagoa Grande (2), Aroeiras
(1), Cabedelo (3), Campina
Grande (3), Caturité (1), Cuité (2), Itapororoca (3), João
Pessoa (1), Mamanguape
(1), Natuba (1), Patos (2),
Queimadas (5) e Santa Rita
(2). Em relação aos óbitos,
foram registrados 16 casos
possíveis, sendo quatro confirmados por dengue, divididos entre os municípios de
João Pessoa, Alcantil e Patos;
e um óbito por chikungunya
no município de Ibiara.
Diante do cenário, Carla Jaciara explica ainda que é
necessário a população estar
atenta e fazer uma varredura
periódica à procura de focos
do mosquito nas residências.
“É importante estar sempre
alerta a qualquer local que venha a acumular água, manter
limpos os quintais, jardins e
áreas abertas para evitar a proliferação de novos criadouros
do mosquito e focos do Aedes
aegypti, pois não há vacinas
para arboviroses e o cuidado
é a prevenção”, reforça.
A SES destaca que as
ações propostas no ano de
2021 foram elaboradas de
acordo com o vigente cenário da pandemia Covid-19,
no entanto, estas ações se
voltam de forma articulada
e integrada com videoconferências junto aos municípios
e suas respectivas gerências
regionais de saúde devido
ao avançar da pandemia
impossibilitar atividades
presenciais. Em 2022, estão mantidas as propostas
de agendas on-line para alinhamentos técnicos e solicitações de Planos de Contingência Municipais, como
também assessoramento
aos municípios que apresentavam óbitos suspeitos
de arboviroses para a devida
orientação e apoio.

Informe
Da Redação*

Em João Pessoa

Quem passar pela
Feirinha da Economia
Solidária terá a
oportunidade de
conhecer vários produtos,
como crochê, bolsas e
plantas ornamentais

Feirinha da Economia Solidária faz
a primeira edição do ano na orla
A primeira edição da
Feirinha da Economia Solidária de 2022 acontece
hoje e amanhã, no Centro
de Atendimento ao Turista (CAT), das 15h às 21h.
Quem passar pelo local terá
a oportunidade de conhecer o artesanato produzido pelos artesãos e artesãs
pessoenses.
A ação acontece na
Praça Santo Antônio, próxi-

mo ao Largo da Gameleira,
no bairro de Tambaú e é
encabeçada pela Secretaria
de Desenvolvimento Social
(Sedes) que, em parceria
com a Secretaria Municipal
de Turismo (Setur), está
expandindo os locais de
exposição do trabalho dos
artesãos locais. Entre os
produtos que o público poderá conhecer estão artigos
em macramê, bijuterias, jo-

Foto: Divulgação

O prefeito Cícero Lucena (Progressista) optou pelo bom senso e seguiu a tendência das grandes cidades brasileiras, cancelou o carnaval
de 2022. Em João Pessoa, onde o
a prévia carnavalesca, o Folia de
Rua, também teve o seu cancelamento confirmado. O anúncio foi
feito ontem pela manhã no Centro
Administrativo Municipal.

gos americanos, artigos em
crochê, bolsas, artigos em
couro, esculturas em barro
e gastronomia.
“Começamos o ano, já
na primeira semana, promovendo nossos artesãos
e esperamos que em 2022
tenhamos mais conquistas, além de expandir os
pontos de contato entre
público e quem faz artes
tão bonitas em nossa cida-

de”, afirmou Felipe Leitão,
secretário de Desenvolvimento Social.
O programa de Economia Solidária da Prefeitura
atualmente conta com 40
grupos de artesãos. No local, estão sendo seguidas
todas as normas sanitárias
vigentes, como o distanciamento social, disposição de
álcool em gel, além do uso
de máscaras.

IPVA 2022: Sefaz libera boleto para
pagamento da placa com o final 1
Os proprietários de veículos no Estado da Paraíba com
placa final 1 já podem emitir o
boleto do IPVA (Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores) para efetuar o pagamento do exercício de 2022.
Para os donos dos carros e motos com final de placa 1 garantirem o desconto de 10%, precisam pagar a cota única à vista
até o dia 31 de janeiro.
Os contribuintes têm ainda outras duas opções para pa-

gamento do tributo, mas desta
vez sem o desconto: O parcelamento em três vezes, sendo a primeira com vencimento também
até o dia 31 de janeiro: e a outra
opção é o pagamento total do
IPVA, sem desconto, que deve ser
pago até o dia 31 de março. Dúvidas na emissão do IPVA podem
ser resolvidas por e-mail: gerencia.itcd.ipva@sefaz.pb.gov.br
Para emitir o boleto do
IPVA, o proprietário precisa
ter dados como CPF ou CNPJ

Marcelo Queiroga diz que não tem nada a temer
sobre denúncias de médicos ao Conselho de Medicina

Do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao ser indagado sobre a denúncia em
processo ético-profissional: “Não temos nada a temer”. A abertura do processo
foi solicitada por membros do Cosems-SP (Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Estado de São Paulo. Está para ser analisado pelo Conselho Federal de
Medicina.Em conversa com jornalistas ontem em Brasília, o médico paraibano disse textualmente: “Um grupo de secretários me denunciou. Podem denunciar. Não
temos nada a temer”. Queiroga vem tentando se equilibrar no cargo, dividido
entre o que a ciência recomenda e o que o presidente Jair Bolsonaro manda. Na
maioria das vezes, não há como conseguir equilíbrio. Resultado: o ministro se desgasta não agrandado nem ao presidente nem à ciência do próprio governo, como
no caso da Anvisa. É preciso muito jogo de cintura. Os profissionais afirmam
que o ministro cometeu “infrações éticas graves no exercício da medicina, em
razão de suas atribuições e responsabilidades frente ao Ministério da Saúde
do governo brasileiro”.

FOLIA CANCELADA

Foto: Kleide Teixeira/Secom-JP

Colinho vira Lei

Transporte

Colinho agora é Lei na
Paraíba. O governador
João Azevêdo sancionou o projeto que institui a Hora do Colinho. A
iniciativa é pioneira no
país, sendo a Paraíba o
primeiro Estado a aprovar o projeto, que visa
garantir o colo de mãe,
abrigo e proteção aos
pequenos internados.

A empresa de aplicativo 99
anunciou, ontem, que iniciará
em João Pessoa, já próxima
na terça-feira, 11 de janeiro,
o transporte de passageiros
por motos. Lembrando que
o serviço não é regulamentado na capital paraibana. O
anúncio da plataforma causou discussões na Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob-JP).

(Pessoa Jurídica); número da
placa do veículo e do Renavam.
No ato de imprimir aparece
duas opções, DAR ou Ficha de
Compensação. Na opção DAR,
o contribuinte somente pagará
nas agências bancárias oficiais
como Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal, enquanto na
opção Ficha de Compensação, o
contribuinte poderá pagar em
qualquer instituição bancária.
O boleto do IPVA da placa final 1 deverá ser impresso

por meio da internet. A emissão está disponibilizada no
link do portal da Sefaz-PB https://www.sefaz.pb.gov.br/
servirtual/ipva/emitir-dar ou
no portal do Detran-PB (www.
detran.pb.gov.br). O pagamento
deve ser efetuado nas agências
bancárias do Banco do Brasil
e da Caixa Econômica Federal,
no serviço de autoatendimento
desses bancos; e também nas
casas lotéricas; ou de forma
mais prática no mobile banking.

Boas iniciativas socias
A deputada Pollyanna Dutra (PSB) visitou o
Rio Grande do Norte (RN) para conhecer de
perto Arranjos Produtivos Locais (APL) e realizar um intercâmbio de experiências entre a
Paraíba e o RN. Na oportunidade, a parlamentar conheceu de perto duas oficinas de
confecção localizadas na cidade de Acari,
setor que tem crescido no Estado.

Vaias na Paraíba
Segundo o presidenciável Sérgio Moro (Podemos),
as vaias que recebeu no Aeroporto Castro Pinto, ao
desembarcar em João Pessoa, na última quinta-feira (6), provavelmente foram compradas. Ele afirmou
em entrevista à uma rádio, em Pernambuco, que recebeu mais demonstrações de apoio do que de rejeição na Paraíba e que a “gritaria” foi paga.

Estudantes beneficiados com
renegociação de dívidas com o Fies
A medida provisória (MP) que estabelece regras para
a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) pode atender pouco mais de
1 milhão de estudantes, que representam contratos
no valor de R$ 35 bilhões. Os números são do Ministério da Educação (MEC). e levam em conta o total de
2,6 milhões de contratos ativos do Fies.

*

Rico Farias, titular desta coluna, está em recesso,
retornando ao espaço na edição do próximo dia 11.
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Governo Federal poderá autorizar
médicos com Covid a trabalharem
Queiroga vai se reunir com secretários de Saúde para discutir a possibilidade de redução da quarentena para os que testam positivo
Matheus de Souza
Agência Estado

O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, afirmou
ontem que a pasta vai se
reunir com secretários de
Saúde para discutir, entre outros temas, a possibilidade
de redução da quarentena
para profissionais de saúde
que testam positivo para Covid-19, o que possibilitaria o
trabalho deles mesmo contaminados. Queiroga afirmou
que o Brasil “possivelmente”
pode adotar a conduta, dando
uma quarentena de cinco dias
para profissionais de saúde
assintomáticos. “Naturalmente que está em estudo na área
técnica”, reforçou o ministro.
Segundo Queiroga, tanto o
Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) quanto países
como a França já adotam a
medida.
Com relação a variante
Ômicron, Queiroga reforçou
que esta é uma variante de
preocupação: “as sinalizações

Foto: Agência Brasil

apontam para casos de menor
gravidade” pelo que pode ser
observado em outros países.
O ministro afirmou que em
três ou quatro semanas poderá ser avaliado o potencial de
letalidade da variante.
Marcelo Queiroga também reforçou a necessidade
de se ampliar as ações com
relação à Influenza devido ao
aumento no número de casos
da doença no país, além de
expandir a testagem, principalmente na região Norte
- devido à cobertura vacinal
baixa da região e ao sistema
de saúde “cronicamente mais
frágil”. Queiroga garantiu que
se for necessário ampliar a
oferta de testes, a pasta pode
fazê-lo.
Como mostrou o Broadcast Político, um grupo de
mais de dois mil prefeitos
encaminhou ofício ao Ministério da Saúde com pedido
de ajuda para enfrentar a
alta de casos de Covid-19 e
gripe. No documento, os municípios solicitam apoio em
três frentes: ampliação da

testagem rápida para Covid,
da estrutura ambulatorial de
atendimento e do estoque de
medicamentos antigripais.
Em resposta, ontem, o secretário executivo do Ministério,
Rodrigo Cruz, informou que
haverá reforço na testagem

e frisou a importância de
priorizar a atenção primária. O Ministério da Saúde vai
distribuir aos municípios na
próxima semana mais 6 milhões de testes do tipo antígeno de um total de 30 milhões
para janeiro.

Carnaval
Sobre o cancelamento
do carnaval em vários estados, Queiroga declarou que
o ministério nunca estimulou
“grandes eventos”. O ministro aproveitou para voltar a
criticar o passaporte vacinal.

Segundo Queiroga, antes da
variante Ômicron, várias regiões planejavam “grandes
festas” de réveillon e carnaval, usando como argumento a adoção do passaporte
vacinal. “Passaporte sanitário não é salvo-conduto para
fazer essas grandes aglomerações festivas”, afirmou.
De acordo com o ministro, o interesse da pasta, ao
invés de realizar grandes
festividades, é de que a economia “não pare”, por isso,
para o governo, “fica muito
fácil” defender sua posição
contra este tipo de evento
“porque sempre foi a posição
do governo”.

açúcar (4,70%) e a manteiga
(2,28%). Os dados constam
na Pesquisa Nacional da Cesta
Básica de Alimentos, divulgada ontem pelo Departamento
Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos
(Dieese).
O Dieese realizou o levantamento em 17 capitais
brasileiras e constatou que
em todas elas o preço do óleo
de soja acumulou alta entre
dezembro de 2020 e 2021.
Em João Pessoa, o produto
apresentou alta de 5,64% no
período. Segundo o departamento, a elevação do item se

dá devido à expressiva demanda por soja e por óleo
bruto degomado (bastante
utilizado para a fabricação de
produtos alimentícios).
Se comparados o custo
da cesta e do salário mínimo
líquido (após o desconto referente à Previdência Social)
vigente à época, constata-se
que o trabalhador assalariado
comprometeu, em dezembro de 2021, praticamente
a metade da remuneração
(50,20%) para adquirir os
mesmos produtos comprados em novembro.
Para o professor de eco-

nomia e coordenador do
Laboratório de Inteligência
Artificial e Macroeconomia
Computacional (Labimec)
da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB), Cássio Bessaria a questão climática, sobretudo a falta de chuva em
determinadas regiões, foi um
dos fatores que contribuíram
para a elevação dos preços
médios de alguns itens, como
o tomate, por exemplo. Embora o produto tenha apresentado queda (-0,19%) entre
novembro e dezembro do ano
passado, durante 2021 acumulou alta de 23,84%.

“Já outros produtos,
como é o caso do açúcar, do
café, entre outros, são considerados commodities, e têm
a sua cotação definida pelo
mercado internacional. Como
o Brasil é um país exportador
de muitos desses itens, o preço dos produtos também acaba sendo influenciado pela
situação do mercado lá fora
[do país]”, explica.
Além do café, do açúcar
e da manteiga, também apresentaram alta em dezembro
os seguintes produtos: farinha (1,96%); óleo (1,52%);
pão (0,24%) e carne (0,03%).

Entre os itens da cesta básica que apresentaram redução de preço estão o arroz
(-1,71%); feijão (-0,50%) e
leite (-0,38%). A pesquisa
revela ainda uma queda de
6,11% no preço da bandeja de
ovos (30 unidades). Enquanto em novembro o produto
custava R$ 16,15, fechou em
2021 com o valor de R$ 15,16.
O preço do cuscuz, segundo a pesquisa do Dieese,
não sofreu reajuste, mantendo em dezembro o custo médio igual ao mês de novembro
(R$ 1,88 para um pacote de
500g ).

Um grupo de mais de dois
mil prefeitos encaminhou
ofício ao MS pedindo ajuda
para enfrentar a alta de
casos de Covid-19 e gripe

Queiroga afirmou que o Brasil “possivelmente” pode adotar uma quarentena de cinco dias para profissionais de saúde assintomáticos

Cesta básica em JP aumentou 0,38% em dezembro
Ítalo Arruda

Especial para A União

O preço da cesta básica em João Pessoa chegou
a R$ 510,82 em dezembro
de 2021, o que representa
um aumento de 0,38% em
comparação ao mês anterior,
quando a cesta com itens básicos de alimentação custava
R$ 508,91, e uma variação de
7,50% com relação ao mesmo período de 2020. Entre
os produtos que mais sofreram reajuste no último mês,
na capital paraibana, destacam-se o café (10,03%), o

Em Campina Grande

Saúde monitora uma
paciente com Ômicron
A Secretaria de Saúde
de Campina Grande está
realizando um trabalho
de monitoramento da paciente que foi identificada
com a variante Ômicron,
primeiro caso confirmado
da Paraíba. Desde o dia em
que foi realizada a coleta, em 13 de dezembro de
2021, as pessoas que tiveram contato com ela foram
testadas e monitoradas e
não houve transmissão
com pessoas do núcleo,
nem contato com pessoas
de fora do seu núcleo de
convivência.
A paciente é uma mulher de 31 anos de idade
residente de Campina
Grande que teve contato
com uma irmã que viajou a
São Paulo e testou positivo
para a Covid-19. A paciente iniciou os sintomas no
dia 10 de dezembro, mas
apresentou um quadro
leve, evoluiu e teve alta.
A amostra coletada foi
testada pelo Laboratório

Central da Paraíba (LacenPB) e o sequenciamento
realizado pela Fiocruz,
que identificou a linhagem
BA.1 (Ômicron). A família
foi acompanhada durante
o período de quarentena e
a paciente já é considerada
curada.
A confirmação do
caso, apesar da não identificação de transmissão
dessa paciente para outras pessoas, indica a possibilidade de transmissão
comunitária da variante
Ômicron na cidade, o que
exige ainda maiores cuidados da população na
prevenção à doença.

A paciente é uma mulher
de 31 anos de CG que teve
contato com uma irmã
que viajou a SP e testou
positivo para Covid-19

Rio pede cancelamento
do todo carnaval de rua
Fábio Grellet
Agência Estado

O governo do Rio de
Janeiro recomendou, em
nota emitida ontem, o cancelamento do carnaval de
rua em todo o Estado, em
função do aumento de casos
de Covid-19. Os desfiles dos
blocos no município do Rio
já haviam sido cancelados
pelo prefeito Eduardo Paes
(PSD) na quarta-feira, 5. Vários outros municípios do
Estado, como Niterói e Maricá, também já cancelaram
o carnaval de rua.
Na nota emitida ontem,
o governador Cláudio Castro (PL) afirma que “não é
recomendável a realização
do carnaval de rua no Rio de
Janeiro, em razão do aumento do número de casos de
Covid-19. A comemoração
promoveria aglomerações
sem haver a possibilidade
de seguir os protocolos sanitários determinados pela Secretaria de Estado de Saúde”.
Ainda conforme a nota,
Castro encaminhou ao comitê científico do Estado uma

indicação para que o carnaval de rua não seja liberado
e aguarda a deliberação dos
especialistas. O governador
determinou que o secretário
estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, “dialogue com
o conselho de secretários de
Saúde dos municípios para
que o evento seja suspenso
neste ano”.
No Rio, ao cancelar
o desfile dos blocos pelas
ruas, na quarta-feira, 5, o
prefeito chegou a propor
aos blocos que se apresentem em lugares fechados,
como o Parque Olímpico,
para que seja possível o controle de acesso das pessoas.
A princípio, essa proposta
foi rechaçada pelos representantes dos blocos. Eles
consideram que cada bloco
tem estreita ligação com a
região onde desfilam e não
faria sentido se apresentarem longe dali. Uma nova
reunião que ocorreria na
quinta-feira, 6, entre a prefeitura e representantes dos
blocos foi adiada a pedido
destes últimos, e deve ocorrer na próxima semana.

Morre o primeiro ator
negro a ganhar o Oscar
Ubiratan Brasil
Agência Estado

O ator Sidney Poitier, primeiro negro a ganhar o Oscar
de melhor ator por sua atuação em Uma Vez nas Sombras
(1963), morreu ontem, aos
94 anos. A notícia foi divulgada pela imprensa britânica, citando o ministro das Relações
Exteriores das Bahamas, Fred
Mitchell. Não foi divulgada a
causa da morte.
Poitier também ficou
conhecido por papéis em
longas como Adivinhe Quem
Vem Para Jantar e No Calor da
Noite, nos quais teve atuação
marcante, especialmente por
dar voz aos direitos civis na
década de 1960.
Apesar do reconhecimento, o início de carreira não
foi fácil. Natural das Bahamas,
ele nasceu prematuramente
dois meses antes do previsto,
em Miami (EUA), durante uma
visita de seus pais, no dia 20 de
fevereiro de 1927.
Nasceu com 1,4 kg, e longe de um hospital, graças ao

preconceito contra os negros.
Sua mãe foi buscar alternativas para salvar a criança,
enquanto seu pai saiu para
encontrar uma caixa de sapatos para enterrar o filho. Sem
esperanças médicas, a mãe visitou uma vidente para saber
o que aconteceria ao bebê. Ela
previu: “Ele crescerá e viajará
por quase todos os cantos do
mundo. Caminhará ao lado de
reis. Será rico e famoso”.
A vidente acertou, mas
o sucesso demorou para chegar, com Poitier crescendo em
meio a pobreza. Aos 16 anos,
se mudou para a cidade de
Nova York, onde encontrou
trabalho como lavador de
pratos.
Em novembro de 1943,
Poitier mentiu sobre sua idade e se alistou no Exército
para lutar na Segunda Guerra Mundial. Após de deixar o
Exército um ano depois, conseguiu uma vaga no American
Negro Theatre - lá ele conheceria aquele que se tornaria
seu amigo de longa data, o
futuro ator Harry Belafonte.
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Mudança na folia
O Carnaval Tradição e o Folia de Rua serão realizados em local
fechado devido à alta de casos da Covid-19. A ideia é ter maior
controle para garantir o respeito às normas sanitárias. Página 6
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2022 começa com aumento
nas internações por Covid-19
Prevista pela SES, alta de pessoas contaminadas e que precisam ser internadas é resultado dos festejos de final de ano
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Ainda em novembro,
o secretário de Estado da
Saúde, Geraldo Medeiros,
recomendou para todos os
prefeitos das cidades paraibanas a não realização de
comemorações alusivas ao
Natal e Réveillon visando
não gerar aglomerações. A
orientação se estendia, ainda,
para que toda a população
pudesse manter os cuidados
de proteção individual para
evitar a propagação do novo
coronavírus e também para
evitar aglomerações.
Mesmo com os alertas e
cancelamento de festividades organizadas por parte
das prefeituras municipais,
ambas as datas geraram aglomerações. Os impactos disso
estão começando a aparecer

no início de 2022 com o aumento gradual da ocupação
de leitos de tratamento para
a Covid-19 no estado.
Na primeira terça-feira do ano, a Paraíba voltou
a registrar um número de
pessoas hospitalizadas, de
forma simultânea, acima de
100. Um número que havia
sido registrado no dia 24 de
novembro de 2020, com 102
internações.
Já nesta sexta-feira, mesmo com altas durante o período, a Secretaria de Estado
da Saúde (SES), através do
Centro Estadual de Regulação Hospitalar, confirmou
novas 13 hospitalizações,
chegando ao total de 125 leitos ocupados.
O aumento considerável
pode ser percebido a partir
do comparativo entre semanas. A última semana de

2021, considerando o período de 26 de dezembro a 1º
de janeiro, registrou a hospitalização de 47 pessoas, com
uma média de 78,57 leitos
ocupados. Na nova semana, a
partir do dia 2 de janeiro até
esta sexta-feira, os números
superam a semana anterior
mesmo sem considerar os
dados consolidados deste
sábado. Foram regulados
leitos para a internação de
86 pessoas, com uma média
de 14,33 internações por dia
e 103,16 em média de leitos
ocupados.
Com a atualização do
boletim diário da Secretaria de Estado da Saúde (SES)
ontem, a ocupação total dos
leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico), em todo
estado, é de 21%, além de
14% de leitos de enfermaria
para adultos ocupados.

Foto: Arquivo/Marcus Antonius

Pandemia

Grande JP: 34% dos leitos ocupados
Entre as macrorregiões, a Região sos confirmados da doença, onde
Metropolitana de João Pessoa apa- 360.945 pacientes são considerados
rece na ponta com taxa de ocupação recuperados e 9.606 pessoas viede 34% em UTI e 10% em enferma- ram a óbito. O Estado realizou, até
rias. O Sertão vem em seguida com o momento, 1.254.947 testes para
30% dos leitos de UTI ocupados e diagnóstico da Covid-19.
21% nas enfermarias. A região sePara o secretário de saúde Gediada por Campina Grande segue raldo Medeiros, a perspectiva é que
com os números menos expressivos, os números continuem avançando
com ocupação de 10% e 14% em como um reflexo do período de fesUTI e enfermarias, respectivamente. tas e do verão, principalmente na
Todos os dados são
Região Metropolitareferentes aos leitos
na de João Pessoa,
para adultos.
com a concentração
Todas as regiões da
Novos 184 camaior de pessoas no
Paraíba registraram
sos de contaminação
litoral.
pela doença também
“É um aumento
aumento de ocupação de
foram confirmados,
já previsto por parleitos para Covid-19 na
sendo todos leves.
te da Secretaria de
O boletim divulEstado da Saúde em
primeira semana do ano
gado ontem também
função de um fator
aponta a ocorrêndia
básico na propagade duas novas mortes provocadas ção do vírus que são as aproximapela Covid-19, ocorridas nos dias 30 ções de pessoas e aumento das aglode dezembro e 3 de janeiro foram merações com as confraternizações
registradas. As vítimas, um homem de Natal, Ano Novo, férias, no caso
e uma mulher, com idade de 37 e o verão. Todas essas ações de aglo46 anos, não possuíam nenhuma merações e aproximações durante
comorbidade. Os óbitos foram con- o fim do ano e início de 2022 que
tabilizados para residentes em João aumentam a propagação dos vírus e,
Pessoa e Mari.
associado a epidemia de Influenza”,
A Paraíba totaliza 465.266 ca- declarou o gestor.

Variante Delta ainda é dominante
A vacinação reduz a potencialidade do desenvolvimento de casos
moderados e graves na população.
Porém, com a variante Delta dominante no estado e com a confirmação do primeiro caso da variante
Ômicron, os cuidados precisam ser
mantidos e as doses disponíveis, com
reforço, devem ser tomadas para
garantir a manutenção da vida dos
paraibanos.
Pessoas com comorbidades pré
-existentes precisam redobrar as
atenções no que se refere às novas
variantes que agem de formas distintas, podendo ser mais agressivas
ao organismo. O que potencializa a
possibilidade do óbito.
Apesar do crescimento nas internações, a Paraíba tem uma segurança no que se refere a gestão de leitos.

Desde o início da pandemia, diferente de outros estados, os paraibanos
não assistiram seu sistema de saúde
colapsar. Sendo destaque nacional
na gestão da pandemia, apontado
por técnicos do Ministério da Saúde
e da Organização Pan-Americana da
Saúde (Opas).
O estado chegou a ter 1,2 mil
leitos regulados para o tratamento
da doença, mas com a redução do
número de casos moderados e graves, devido ao avanço da vacinação,
possui 755 leitos ativos no momento.
Sendo 454 leitos de enfermarias e
301 de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI).
Mesmo com o aumento, o secretário Geraldo Medeiros projeta que
a Paraíba possa ter um melhor ano
de 2022 com relação a pandemia.

Serão aplicados, em locais estratégicos da cidade, dois mil testes gratuitos para diagnóstico da Covid-19

Prefeitura realiza testagem
em quatro pontos da capital
Sara Gomes

saragomesreporterauniao@gmail.com

O município de João
Pessoa realizará dois mil
testes gratuitos contra a
Covid-19 hoje. Os locais
de testagem acontecerão
no Busto de Tamandaré,
Mangabeira Shopping, UPA
Oceania e UPA Valentina. A
medida visa diferenciar os
casos de Covid-19 dos sintomas gripais para avaliar
o panorama da epidemia
na cidade.
Nas UPAs Oceania
e Valentina, a testagem
acontecerá das 8h às 16h.
No Mangabeira Shopping,
o atendimento ao público
será das 15h às 20h. Já no
Busto de Tamandaré, em
Tambaú, os testes estarão

disponíveis à população
das 16h às 22h.
A diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS),
Alline Grisi, informa que o
primeiro caso da variante
Ômicron foi confirmado
em Campina Grande. Logo,
esse mutirão de testagem
será importante para investigar a existência dessa
variante em João Pessoa.
“Os testes RT-PCR Antígeno que derem positivo serão enviados para o
laboratório para fazer o
sequenciamento do vírus.
Vamos tentar também fazer RT- PCR da saliva, pois
apresenta uma identificação maior na variante Ômicron” declarou.
Além disso, Alline Gri-

si reforça a importância de
não descuidar do uso da
máscara.
“Muita gente relaxou
no uso de máscaras, mas
esse Epi é muito importante, pois além de prevenir contra o coronavírus,
reduz o risco de adquirir
as gripes H1N1 e H3N2.
Estamos há quase dois
anos nessa luta, então não
podemos perder todo o
avanço por negligência da
população”, desabafou.
A recomendação da
Secretaria de Saúde da Capital é de que as pessoas
procurem os postos fixos
caso apresentem sintomas
da Covid-19, como febre,
tosse, cansaço, perda de
olfato e paladar, dentre
outros.

Confira os horários e locais da testagem
UPA Oceania
UPA Valentina
Mangabeira Shopping
Busto de Tamandaré

8h às 16h
8h às 16h
15h às 20h
16h às 22h
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Folia de Rua e Carnaval Tradição
ocorrerão em ambiente fechado
Prefeito da capital anuncia eventos carnavalescos em novo formato após identificação da variante Ômicron da Covid-19
O prefeito Cícero Lucena
anunciou, na manhã de ontem,
que os eventos carnavalescos
da cidade serão realizados em
espaço restrito em 2022. A
ideia é reduzir o público de
forma que se possa haver controle, fiscalização e testagem
de vacinados e dos protocolos
sanitários. O anúncio foi feito
durante coletiva de imprensa
no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria.
"A Prefeitura tem trabalhado sempre com planejamento e responsabilidade.
A chegada da nova cepa (variante Ômicron) tem nos levado a ter maior cautela. Já
há casos na Paraíba, a propagação dessa variante é
rápida e achamos prudente
levantar nossa preocupação
no que se refere ao Folia de
Rua e Carnaval Tradição. São

eventos abertos, onde seria
difícil qualquer tipo de controle. Conversamos com este
setor e foi um consenso que
deveríamos remodelar estas
festividades", declarou.
O primeiro espaço pensado pelo grupo para as festas foi o Espaço Cultural, cuja
viabilidade será avaliada junto ao Governo do Estado. Os
locais, datas e a programação oficial serão informados
posteriormente.
No que se refere aos decretos que regulamentam a
flexibilização de forma geral
na cidade, o prefeito destacou que é cedo para antecipar. "Temos tomado as
precauções para evitar mais
restrições. Temos 25 mil testes Covid que estarão disponíveis amanhã em quatro
pontos da cidade, avançamos

na vacina e estamos planejando um aumento de leitos
caso venha ser preciso", destacou Cícero.
O novo formato do Folia de Rua deve remeter aos
antigos carnavais de clube.
"Teremos a mesma alegria e a
mesma irreverência. A nossa
expectativa é que tenhamos
bailes voltados para a pessoa
com deficiência, para os idosos, para as crianças e outro
para o público geral", explicou
o presidente do Folia de Rua,
Sérgio Nóbrega.
O presidente da Liga do
Carnaval Tradição de João
Pessoa, Pedro Cândido, ressaltou que esta é a primeira
vez que uma decisão tão importante é tomada de forma
coletiva, envolvendo a Liga.
"Esse entendimento é inédito na nossa história. Pela

primeira vez a coisa não partiu de cima. Ele ouviu nossas
propostas e acatou. Será um
carnaval diferenciado e que
vai ficar marcado", afirmou.
Estiveram presentes no
anúncio os secretários municipais da Saúde, Margareth
Diniz, do Turismo, Daniel Rodrigues, e o diretor da Funjope, Guga MoovJampa.
Acesso
A Funjope informou que
estuda, a pedido da Associação Folia de Rua, adotar uma
espécie de ingresso social
para se ter acesso ao local
das apresentações, como a
doação de alimentos. Essa definição ocorrerá posteriormente. O órgão descartou a
possibilidade de cobrança
em dinheiro para acesso ao
evento.
Foto: Secom-JP

Cícero Lucena frisou
que eventos serão
realizados em espaços
restritos que possibilitem
maior controle do acesso
de pessoas e do respeito
às normas sanitárias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2021
RESULTADO DE JULGAMENTO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, I, alínea b, da Lei nº 8.666/93, torna – se público o
resultado do julgamento do processo licitatório em epigrafe:
A empresa PAULO CESAR TAVARES CONSERVA, CNPJ: 26.754.111/0001-87, habilitada
com restrição no Procedimento licitatório em epígrafe, que tem como objeto Prestação de serviços
de horas maquinas de tratores com grades aradores, destinados ao corte de terras e preparo do
solo para o plantio da safra 2022, em diversas comunidades rurais do Município de São Bentinho –
PB, declarada vencedora com valor global de R$ 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais), conforme
análises das propostas apresentadas. A referida empresa fica convocada a apresentar Certidão
Negativa Municipal ou Certidão Positiva com Efeito Negativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
conforme determina o Art. 43, § 1º da LC 123/2006.
São Bentinho – PB, 07 de janeiro de 2022.
Monica Pereira dos Santos
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE São José de Espinharas
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00001/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o fornecimento
parceladamente de material de limpeza, destinados às diversas secretarias e Fundos Municipais
de Saúde e Assistência Social de São José de Espinharas/PB. Data e horário do recebimento das
propostas: até às 09:15 hs/min do dia 20/01/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30 hs/min
do dia 20/01/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal
de N° 124/2020, 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 13:00hs, através do Setor de Licitação,
na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.
São José de Espinharas – PB, 07 de Janeiro de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE São José de Espinharas
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de expediente para as diversas
secretarias do município de São José de Espinharas/PB, e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município. Data e horário do recebimento das propostas: até às 10:55 hs/min do
dia 20/01/2022. Data e horário do início da disputa: 11:00 hs do dia 20/01/2022. Fundamento legal:
Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, 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 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro São José de Espinharas - PB.
São José de Espinharas – PB, 07 de Janeiro de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE São José de Espinharas
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça
Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 08:30 horas do dia 20 de janeiro
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material
de Construção, hidráulico e outros destinados a construção e serviços no município de São José
de Espinharas/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Lei 8.666/1993. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. E-mail: licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br.
São José de Espinharas - PB, 07 de Janeiro de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00005/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de realização de exames laboratoriais, para
atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São José de Piranhas-PB. Abertura
das propostas: dia 21 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, 07 de Janeiro de 2022.
Helder de Lima Freitas
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) líquido, destinado ao consumo de todas as
secretarias da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, às 13:30 horas, dia 24 de Janeiro
de 2022, na sala da CPL, sediada na Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/09; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário
das 07:00 às 13:00 horas, dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.
São José de Piranhas - PB, 07 de Janeiro de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
APLICAÇÃO DE PENALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
Relativo ao pregão em epígrafe, com objeto: Aquisição de cartuchos, suprimentos, materiais e
equipamentos de informática em geral, para atender as necessidades de diversas secretarias deste
município, é aplicada à empresa ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 32.932.000/0001-16,
penalidade pela inexecução parcial do contrato, conforme comprovação nos autos. O município
DECIDE aplicar a seguinte sanção em desfavor da referida empresa: I. Impedimento de licitar e
contratar com este poder público municipal, pelo período de 02 (DOIS) anos, com base no Art. 87
da Lei 8.666/93 e Art. 7º da Lei 10.520/2002, a contar da publicação desta decisão no Diário Oficial
do Estado da Paraíba e Diário Oficial da União. O processo está à disposição dos interessados em
dias úteis, das 07:00 às 13:00h, sala da CPL, Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB.
E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.
São José de Piranhas - PB, 07 de Janeiro de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
APLICAÇÃO DE PENALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021
Relativo ao pregão em epígrafe, com objeto: Aquisição de móveis, eletroeletrônicos e eletroportáteis destinados a diversas secretarias da Prefeitura de São José de Piranhas - PB, é aplicada
à empresa ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 32.932.000/0001-16, penalidade pela
inexecução parcial do contrato, conforme comprovação nos autos. O município DECIDE aplicar a
seguinte sanção em desfavor da referida empresa: I. Impedimento de licitar e contratar com este
poder público municipal, pelo período de 02 (DOIS) anos, com base no Art. 87 da Lei 8.666/93 e
Art. 7º da Lei 10.520/2002, a contar da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado da
Paraíba e Diário Oficial da União. O processo está à disposição dos interessados em dias úteis,
das 07:00 às 13:00h, sala da CPL, Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB. E-mail:
cplsaojosedepiranhas@gmail.com.
São José de Piranhas - PB, 07 de Janeiro de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
OBJETO: Contratação empresa técnica especializada para Pavimentação de Diversas Ruas
na zona urbana do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça PB – Conforme Transferência
Especial 09032021–011379. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da
contratação: CONSTRUPRIME CONSTRUCAO E EVENTOS EIRELI - Valor: R$ 321.547,79. 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
homologação e contratação será realizada no dia 17/01/2021. Maiores informações poderão ser
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone:
(083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br.
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 06 de Janeiro de 2022
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, procedimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. Abertura das propostas no dia 21 de Janeiro de 2022, às 09:00h,
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.
07 de Janeiro de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES
Pregoeiro Substituto

Balanço das ações

CRM interditou na PB
12 unidades de saúde
José Alves

zavieira2@gmail.com

De janeiro a 10 de dezembro do ano passado, o
Departamento de Fiscalização do Conselho Regional
de Medicina (CRM-PB) realizou 374 fiscalizações em
unidades de saúde públicas
municipais, estaduais, federais e privadas em todo
o estado da Paraíba. Em 12
delas, os médicos foram interditados eticamente e em
cinco as interdições ainda
permanecem. Só o Complexo Hospitalar Mangabeira
Tarcísio Buriti (Trauminha),
foi fiscalizado sete vezes.
“Os pontos mais críticos
encontrados pela fiscalização foram os seguintes: falta
de estrutura física adequada,
infiltrações, mofo, falta de
materiais e insumos para o
atendimento médico, como
estetoscópio entre outros
de fundamental importância
para o atendimento clínico,
além de luvas e medicamentos”, disse o diretor de fiscalização e coordenador de
comunicação do CRM-PB,
Bruno Leandro de Souza.
Ele disse que o objetivo maior das fiscalização
do CRM é fazer com que os
erros não aconteçam e que

as inconformidades não
prosperem. A proposta é fazer com que a gestão tenha
elementos de ajuste para que
os serviços de saúde continuem abertos a população.
“Nosso objetivo não é fechar
unidades de saúde, mas fazer
com que elas permaneçam
abertas, mas com condições
de dar dignidade ao trabalho médico e acima de tudo
dignidade a população”, declarou Bruno Souza.
O diretor de fiscalização do CRM, enfatizou que
para evitar interdições nas
unidades de saúde, é necessário que os gestores da
saúde façam planejamentos
adequados de manutenção
de toda a rede. É importante
que eles se planejem para
que não faltem insumos nem
medicamentos.
Ele enfatizou ainda, que
a interdição ética do trabalho
médico só é realizada quando as condições estruturais
de uma unidade de saúde colocam em cheque a segurança do médico e dos pacientes.
E quando faltam materiais
e insumos indispensáveis
ao atendimento, ou quando
existe a falta de segurança
para o correto atendimento
da população ou da equipe
de saúde como um todo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Eletrônico
nº 01/2022
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto: contratação
de terceiro para promover corte de terra na zona rural de Sousa. Abertura das propostas dia 21 de
janeiro de 2022, às 8:00 horas (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos
www.tce.pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações,
Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).
Sousa, 07 de janeiro de 2022.
ALYNE SANTOS DE PAULA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO
Pregão Presencial
Nº 09/2022
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 21
de janeiro de 2022, às 10:00 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 matéria prima para suprir as necessidades do programa pão na
mesa cujos itens foram no pregão presencial n° 106/2021. Interessados poderão baixar o edital
no portal da transparência em http://www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de
expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado com taxa
de R$ 10 (dez) reais pela reprodução impressa deste edital, através de boleto emitido no setor
de tributos. O valor cobrado é unicamente empregado à reprodução do mesmo.
Sousa, 07 de janeiro de 2022.
Alyne Santos de Paula
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 011/2022
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Escolas e Creches
Municipais de Sousa, para o ano letivo de 2022. Abertura das propostas: dia 21 de janeiro de
2022 às 13h30 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os
interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.
pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparência, 3.Licitações, Editais
e Documentos de Licitação, 4.Pregão).
Sousa, 07 de janeiro de 2022.
ALYNE SANTOS DE PAULA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO
Pregão Presencial Nº 10/2022
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 19
janeiro de 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: Aquisição parcelada
de estrutura pré moldados junto à Secretaria de Infra Estrutura do município de Sousa-PB.
Interessados poderão baixar o edital no portal da transparência em http://www.sousa.pb.gov.
br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os dias
úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução impressa deste
edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor cobrado é unicamente empregado
à reprodução do mesmo.
Sousa, 07 de janeiro de 2022.
Alyne Santos de Paula
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 20 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE HORAS
DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE
SUMÉ. 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br.
Sumé - PB, 07 de Janeiro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
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Seca: 46 municípios da Paraíba
estão em estado de emergência
Governo Federal reconheceu que as regiões do estado vêm sendo afetadas diretamente pela estiagem
Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

O Governo Federal reconheceu que 46 cidades paraibanas do Cariri, Agreste,
Brejo e Alto Sertão estão sendo atingida pela estiagem,
após o governador da Paraíba, João Azevêdo, decretar
situação de emergência em
regiões do estado, para os
próximos seis meses, por
causa da falta de chuvas. O
documento foi assinado pelo
secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre
Alves, e publicado no Diário
Oficial da União (DOU) de
ontem.
De acordo com a portaria, fica comprovado através
de documentos meteorológicos que os municípios foram
afetados pelas calamidades
naturais da seca. A situação
de emergência é estabele-

cida através das análises do
formulário de Informação
de Desastre (FIDE) do Ministério de Desenvolvimento
Regional.
Nesses próximos 180
dias, os 46 municípios paraibanos podem realizar
aquisições de bens e contratar serviços para amenizar
a seca sem realizar os processos de licitações. Assim,
fica dispensado os processos
mais burocráticos da administração pública para que
as prefeituras possam locar
máquinas agrícolas, comprar
água, distribuir alimentos às
famílias afetadas por essa estiagem. Vale ressaltar que essas ações só podem ocorrer
dentro do prazo de vigência
da portaria.
Para o presidente da Federação das Associações de
Municípios da Paraíba (Famup), George Coelho, essa

medida do Governo Federal
em acatar o decreto estadual
chega em boa hora. Sobretudo para os municípios que já
estão passando pelos problemas causados pela Covid-19.
“A gente enxerga essa decisão
com bons olhos. Pois, apesar
de estarmos vendo chuvas
em algumas regiões da Paraíba, em outras os índices pluviométricos em outras estão
bem baixos e não tem como
as prefeituras esperarem os
processos licitatórios para
amenizar a seca se não for
comprando água de forma
urgente”, celebra o representante dos prefeitos paraibanos. O presidente da Famup
acrescenta ainda que nos
últimos meses o número de
população rural das cidades
paraibanas aumentou e com
isso está mais complicado
para as prefeituras levarem
água potável às famílias.

Fotos: Evandro Pereira/Arquivo

Apesar das chuvas em algumas regiões da Paraíba, em outras, os índices pluviométricos estão bem abaixo do normal

Confira as cidades paraibanas em situação de emergência
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aguiar
Alagoa Grande
Alagoa Nova
Alagoinha
Amparo
Araçagi
Areia de Baraúnas
Belém
Bom Jesus

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Boqueirão
Borborema
Brejo do Cruz
Caiçara
Caldas Brandão
Catingueira
Cuitegí
Duas Estradas
Guarabira

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Gurinhém
Ibiára
Igaracy
Itaporanga
Itatuba
Juarez Távora
Lagoa de Dentro
Logradouro
Malta

Foto: Roberto Guedes

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Monteiro
Ouro Velho
Paulista
Pilar
Pilões
Pilõezinhos
Pirpirituba
Prata
Riachão do Bacamarte

zavieira2@gmail.com

Afogamentos: Bombeiros fazem
balanço de ocorrências em 2021
José Alves

zavieira2@gmail.com

O Corpo de Bombeiros salvou 155 pessoas de afogamentos
em 2021. A maioria das ocorrências aconteceu nas praias Gramame Sul, Praia Bela e Coqueirinho,
consideradas as mais perigosas
do estado. Na Paraíba, foram registrados, pela corporação, 161
casos, no ano passado. Desse total, seis foram a óbito.
Segundo o assessor do
Corpo de Bombeiros, o tenente
Evandro Ataíde, muitas são as
causas que levam as pessoas ao
perigo de afogamento. “Alguns
são pela autoconfiança, porque
se acham excelentes nadadores
e acreditam que não serão vencidos pelas ondas ou correntezas e se distanciam da beira mar.
Outros, porque ingerem bebidas
alcoólicas em excesso e entram
no mar confiantes que nada de
mau vai acontecer”, relatou.
O oficial acrescentou ainda
que também existem aqueles
que utilizam boias infláveis ou
flutuadores, que dão a falsa sen-

sação de segurança. Além daquelas que vão a praias desertas
e não procuram saber se elas
não apresentam riscos, como as
fortes correntezas, pedras ou a
presença de animais marinhos.
“Sobre o que fazer em caso
de perigo de afogamento, a principal atitude a ser tomada é, independente de saber nadar ou
não, o banhista tem que evitar
a afobação. É importante saber
como se comporta o terreno e
não entrar em locais fundos demais”.
O tenente aconselha que “as
pessoas que sabem nadar, devem
evitar avanços antes de conhecer
o lugar, isso não é recomendado.
E em caso de afogamento, antes
de qualquer coisa, o mais correto é acionar os Bombeiros pelo
número 193. Mas se tiver guardavidas por perto, o mais é chamar
o que estiver mais próximo”.
A principal recomendação
aos frequentadores é que as
pessoas procurem praias que
tenham a presença de guardavidas. Caso não haja a presença
desses profissionais, as pessoas

tenham cautela e procurem tomar banho onde a água deva ir
até a altura da cintura.

Perigosos para banho
São seis as praias consideradas as mais perigosas do litoral
do estado. De acordo com informações da corporação, as praias
de Gramame Sul e Norte, Praia
do Seixas, Coqueirinho, Ponta
de Lucena e Praia Bela são as que
registram o maior número casos
de afogamentos.
Para as equipes de que trabalham como guarda-vidas, é
importante conhecer os perigos
de cada praia. As praias de João
Pessoa geralmente não oferecem
tanto perigo, entretanto, quando
se trata de água é sempre importante ter cuidado.
As que merecem mais cuidado são do Litoral Sul: Gramame Sul, Praia Bela e Coqueirinho.
Essas praias, além de lindas e
atrativas, são as mais perigosas
pelo desenho do rio e por apresentarem fortes correntezas na
mudança da maré. Por esses motivos, elas exigem mais cuidados.

Santa Inês
Santana de Mangueira
São José dos Ramos
Serra da Raiz
Serra Grande
Serra Redonda
Sertãozinho
Sobrado
Sumé
Vista Serrana

Ladrões levam cofre após
incêndio em supermercado
José Alves

O Corpo de Bombeiros registrou 161 casos de afogamentos no litoral paraibano, em 2021. Seis pessoas morreram

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Com a demolição do prédio, onde funcionava o supermercado Kipreço, atingido
por um incêndio de grandes
proporções, quinta-feira, no
bairro Jardim Planalto, os prejuízos para o dono do estabelecimento aumentaram ainda
mais na madrugada de ontem,
quando ladrões roubaram um
cofre com todo o dinheiro arrecadado no dia anterior ao
incêndio.
Também levaram um
aparelho de ar-condicionado,
e máquinas de corte de queijo
e carnes localizadas na parte
de trás do estabelecimento.
Mesmo com a perda total do imóvel, o supervisor de
operações do supermercado
Genival Dionísio, revelou que o
proprietário José Edson Filho
garantiu que vai reconstruir o
supermercado e que nenhum
dos cerca de 80 funcionários

seria demitido. O empresário enfatizou que todos serão
designados para os outros
estabelecimentos da rede,
enquanto o empreendimento
do Jardim Planalto estiver em
obras.
Além desses roubos, dezenas de pessoas se aproveitaram da situação para recolher
dos escombros os alimentos
que ainda podiam ser consumidos. Na manhã de ontem,
mesmo com os escombros
liberando muita fumaça, saqueadores procuravam por
produtos que não tinham sido
consumido pelo fogo, que levou 12 horas para ser controlado. Ninguém se feriu.
Os funcionários também
compareceram ao local e ajudaram a retirar materiais que
poderiam ser reaproveitados.
Entre os materiais, o telhado
de alumínio da sala de trás do
supermercado, que ainda não
foi demolida, e grades de madeira.

A estrutura do prédio do
supermercado foi demolida
com a utilização de uma retroescavadeira, por orientação
da Defesa Civil.
O dono do empreendimento José Edson Filho informou que, mesmo o imóvel tendo seguro, os prejuízos foram
incalculáveis.
De acordo com Genival
Dionísio, no estabelecimento
existiam dois cofres, um deles
conseguiu ser resgatado pelos funcionários, mas o outro
foi roubado na madrugada de
ontem. “Para levar o cofre e algumas máquinas, os bandidos
arrombaram a porta de trás da
única sala do supermercado
que havia ficado em pé e levaram o que ainda poderia ser
reaproveitado. Mas acredito
que muita coisa será recuperada, porque as pessoas que roubaram o cofre e as máquinas
foram flagradas pelas câmeras
existentes na localidade” contou o supervisor.
Foto: Evandro Pereira

Pessoas ignoraram a fumaça, que ainda saía dos escombros na manhã de ontem, para procurar alimentos
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Com tema “Toda arte que vem do mar”, evento
é dedicado a mostrar trabalho de artesãos e
artesãs feitos com escamas, conchas e mariscos

33 Salão do Artesanato será
aberto ao público quarta-feira
o

A edição de 2022 é a primeira no formato presencial desde o início da pandemia e será 40% maior do que as feiras anteriores
André Resende

andreresendejornalismo@gmail.com

Um retorno trazido no balanço
das ondas. O Salão de Artesanato
da Paraíba, em sua 33ª edição, foi
lançado oficialmente ontem, com o
tema “Toda arte que vem do mar”,
dedicado a mostrar trabalho de artesãos e artesãs feitos com escamas,
conchas e mariscos, entre outras
matérias-primas do ambiente marinho. A edição de 2022 é a primeira
no formato presencial desde o início da pandemia, em 2020 e, neste
ano, vai contar com o aumento de
40% no tamanho da feira, segundo
informação do Sebrae-PB.
Embora o lançamento para
imprensa e convidados tenha acontecido ontem, o espaço, que ainda
passa por adequações na Avenida
Cabo Branco, n° 2260, no antigo
prédio do BNB, será aberto ao público somente no dia 12 de janeiro
e seguirá até o dia 2 de fevereiro. O
horário de funcionamento será das
16h às 22h, e além das artes expostas, vai contar também stands de
gastronomia e um amplo espaço de
descanso para os visitantes.
O secretário de Desenvolvimento Humano do estado, Tibério
Limeira, que esteve presente no
lançamento do evento representando o governador João Azevêdo,
destacou que embora o Salão de
Artesanato da Paraíba retorne à

sua versão presencial, todos os cuidados com a pandemia, todos os
protocolos de segurança para que o
evento ofereça segurança sanitária
aos presentes estão sendo tomados.
“A retomada do Salão é um sopro de esperança de que em algum
momento a gente vai se ver livre
dessas doenças todas. Com todos
os cuidados necessários, todos os
protocolos, com a exigência do cartão de vacinação, a gente retoma
esse salão trazendo a proposta da
arte que vem do mar, destacando o
artesanato da Paraíba que tem se
destacado nacionalmente e internacionalmente, dando um aumento na comercialização da nossa
arte manual”, comentou.
O Sebrae Paraíba, parceiro do
governo estadual na realização do
Salão de Artesanato, esteve representado no lançamento por Jussiê
Palmeira, coordenador do setor de
artesanato no órgão. Ele explicou
que a promoção da feira é a culminância de um trabalho contínuo
com os artesãos do estado.
“O Sebrae já vem trabalhando
há algum tempo nesse cenário com
os artesãos a questão da gestão, é
uma preocupação nossa, para que
a gente possa melhorar a gestão
do próprio artesão que também é
microempresário. E com isso só temos a crescer, desenvolvendo renda, emprego, isso melhora o cenário da nossa economia como todo.

Tanto é que esse ano, o salão do
artesanato teve um acréscimo de
40% para abrigar todos os expositores, porque tivemos uma adesão
maior”, acrescentou.
A brisa de esperança que vem
com a volta presencial do salão de
artesanato é compartilhada principalmente pelas grandes estrelas
do evento. Teresa Júlio é uma das
expositoras. Ela trabalha com artesanato feito com escamas de peixe.
Para a artesã, o retorno do espaço físico, além de vir em uma boa
hora por se tratar de um período
de aquecimento turístico na cidade,
traz a possibilidade das vendas presenciais, um diferencial para quem
consome artesanato.
“O retorno do salão presencial
é fundamental não só para o artesão de escama de peixe, mas para
todos os artesãos em geral da Paraíba. O salão é esperança, é visibilidade, é chance de comercialização,
não somente no estado, mas fora
dele, é geração de renda para várias
famílias paraibanas. O salão fica nas
nossas vidas o ano inteiro. Quando
terminar o salão, acaba nossa participação, mas o Governo do Estado, o Sebrae, continuam conosco,
abrindo novas portas para a gente”,
relatou a artesã.
Outra novidade também para
a edição deste ano é a volta da participação da Prefeitura de João Pessoa como parceira do evento, um

Flores feitas a partir de escamas de
peixe dão graça, beleza e um charme
especial a produtos que estão expostos
no Salão de Artesanato

A cada edição, os artesãos apresentam
produtos mais elaborados, que
chamam a atenção do público pela
criatividade

fato que não ocorria há alguns anos.
Para o secretário executivo de turismo da capital, Daniel Rodrigues,
a realização da feira é uma oportunidade de mostrar aos turistas domésticos, do próprio estado, como
também estrangeiros, o artesanato
feito na Paraíba.
“João Pessoa é uma cidade
criativa da Unesco e nós temos que
valorizar o artesanato. É mais uma
opção do turista que vem a João
Pessoa no mês de janeiro. Você tem
praia, você tem sol, tem gastronomia, tem Centro Histórico, e agora o
retorno do salão de artesanato, que
a prefeitura volta a apoiar. Vamos
trabalhar para que o turista saiba
que exista o salão, para que venha
visitar e levar uma lembrança da capital”, pontuou o secretário.
O secretário executivo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de João Pessoa, João Bosco Ferraz, por sua
vez, enalteceu a parceria com o
Governo da Paraíba, que promove
emprego e renda para os artesãos,
fortalecendo o projeto em comum
de desenvolvimento.
“No momento em que você vê
estado e prefeitura trabalhando de
forma conjunta, inclusive no cuidado na saúde, tudo isso repercute
na economia. O Salão de Artesanato, de uma forma simbólica, é uma
representação disso, da retomada
da economia do nosso estado e

da nossa cidade. O Salão divulga a
nossa marca e divulga o título de
cidade criativa da capital, que todos ganham”, concluiu.

Cobertura em tempo real
A realização do 33º Salão de
Artesanato da Paraíba vai ter a parceria da Empresa Paraibana de Comunicação (EPC), que contará com
um stand no evento, promovendo
uma cobertura em tempo real, com
flash feitos diretamente da feira,
levando para os ouvintes da Rádio
Tabajara um pouco do que acontece no evento. A repórter Josi Simão,
da Rádio Tabajara, explica que uma
programação especial vai ser montada para cobertura do evento.
“A Tabajara vai estar lá com o
programa ‘Tabajara no Salão’ ao
vivo no local. Eu e Elisa Marinho
faremos o programa de lá nas sextas-feiras do evento, das 17h às 18h.
Nós iremos nos dividir na bancada
para entrevistar o pessoal da organização, como Marielza Rodriguez,
artesãos, expositores e visitantes.
Algumas das atrações culturais
também”, explicou.
O programa será transmitido ao vivo pelas ondas da rádio
Tabajara AM 1.110 e FM 105.5 e
também transmissão ao vivo pelo
facebook da emissora. A programação ao vivo, direto do Salão de
Artesanato da Paraíba, começa na
próxima sexta-feira (14).

Cultura
Edição: Audaci Junior

Foto: Divulgação

No Sertão da PB
Livro que conta a trajetória de Dom Zacarias Rolim
(foto), um dos mais importantes bispos da Diocese de
Cajazeiras, será lançada hoje. Página 12
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Exposição ‘Gente de Casa’, de autoria do artista Tônio, reúne 12 retratos de personalidades relacionadas a José Américo, como (da esq. para dir.) Ângela Bezerra de Castro, Gonzaga Rodrigues, Lourdinha Luna e Wills Leal

Casa de José Américo abrirá
mostras alusivas aos 40 anos
Relembrando os 135 anos de nascimento do seu patrono, programação acontecerá na próxima segunda-feira, em João Pessoa
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

“Museu José Américo na
Casa dos 40” é o tema do evento com o qual a Fundação Casa
de José Américo (FCJA) vai iniciar a programação cultural de
2022 na próxima segunda-feira (10), dia em que se celebra
os 135 anos de nascimento
do seu patrono e as quatro
décadas de instalação da instituição, localizada na cidade de
João Pessoa.
Na ocasião, serão abertas, a partir das 17h, as exposições Gente de Casa, que
contém 12 obras – todas são
pinturas a óleo sobre tela
– de personalidades relacionadas ao saudoso escritor e
político areiense José Américo de Almeida (1887-1980)
criadas pelo artista Tônio,
e Baú do Escritor, reunindo parte de um rico acervo
que pertenceu ao autor de
A Bagaceira, publicado em
1928, e considerado um dos
marcos iniciais do romance
regionalista do Modernismo
brasileiro. Na oportunidade,
quarteto de cordas da Escola
Estadual de Música Anthenor Navarro (EEMAN) fará
apresentação no hall.

A visitação para ambas
as mostras poderá ser feita de
terça-feira a domingo, das 9h
às 16h, até o final deste mês.
Por terem convivido diretamente com José Américo,
ou por terem repercutido
sua vida e obra, as 12 personalidades selecionadas para
serem retratadas pelo artista Tônio são as seguintes: o
historiador José Octávio de
Arruda Mello; a secretária
particular de José Américo,
Lourdinha Luna; o escritor,
pesquisador e crítico de cinema Wills Leal; o professor,
crítico literário e teatrólogo
Virgínius da Gama e Melo; a
professora, escritora e crítica
literária Ângela Bezerra de
Castro; o filósofo e escritor
Neroaldo Pontes; o escritor
e professor Juarez da Gama
Batista; o jornalista, escritor e
cronista Gonzaga Rodrigues;
o historiador e pesquisador
Deusdedit de Vasconcelos
Leitão; a professora e escritora Adylla Rabello; o médico,
escritor e professor Astênio
César Fernandes e a escritora,
professora e crítica literária
Elizabeth Marinheiro.
“A ideia da exposição
Gente de Casa é, exatamente,
trazer ao convívio atual o per-

fil daqueles que conviveram
de perto com José Américo,
como Lourdinha Luna, que o
serviu como secretária particular durante décadas, ou que
contribuíram para divulgar a
sua obra, como Ângela Bezerra de Castro. Depois que essa
exposição for concluída, no
próximo mês de março essas
telas vão para a sala do arquivo de José Américo instalada
no prédio do Arquivo dos
Governadores, que reúne correspondências, recortes de
jornais e outros documentos
e onde ficarão em mostra permanente para visitação de habitantes, turistas e de quem
quiser pesquisar a respeito
de José Américo de Almeida”,
afirmou o presidente da FCJA,
Fernando Moura.
O intuito do gestor é colocar as telas à visitação pública nas dependências do
Arquivo dos Governadores a
partir de 10 de março, data de
aniversário de morte do José
Américo. “Além das 12 obras
das personalidades já produzidas, Tônio ainda vai pintar
mais três telas, que serão colocadas no local, sendo uma
do próprio José Américo de
Almeida, outra de sua esposa,
Alice Almeida, e a de Maria da

Penha, que era servidora da
Casa, trabalhando em tarefas
como auxiliar de cozinha,
deixar a casa arrumada, e
que foi morar com Lourdinha
Luna, quando José Américo
morreu”, antecipou Moura.
“Era uma espécie de tradição
o aniversário de José Américo
ser comemorado, mas ele não
gostava desse evento e, para
evitar, viajava para Areia”.

Digitalização
O presidente da FCJA explicou que a outra exposição, Baú do Escritor, também
deverá ser colocada nas dependências do Arquivo dos
Governadores no dia 10 de
março. “Esse evento reúne
parte do acervo de José Américo, como documentos e livros, numa amostra para que
o público tenha uma pequena
noção da representatividade
da parte do material que pertenceu ao escritor e político”,
apontou Fernando Moura,
acrescentando que pretende
lançar pela Editora A União,
no formato físico e digital, o
livro Janelas da História, reunindo artigos de servidores
da instituição, personalidades, amigos e familiares do
José Américo de Almeida.

“O início das atividades
culturais de 2022 representa
o marco inicial de ano promissor de efervescência cultural,
com a instituição se incorporando às atividades comemorativas dos centenários da
Semana de Arte Moderna e
do lançamento de Reflexões
de uma cabra, primeiro livro
de José Américo”, ressaltou
o presidente da FCJA. Nesse
sentido, Fernando Moura disse que, no decorrer deste ano,
pretende continuar a digitalização do acervo de José Américo para disponibilização
ao público na internet. “Em
convênio com a Secretaria da
Educação do Estado, através
do Projeto Digitalih (Digitalização de Livros e Informações
Históricas), a aquisição de um
scanner potente e rápido vai
contribuir para essa iniciativa,
começando pela digitalização
de livros”.
Fernando Moura também
informou que outro projeto
é o de um convênio com a
Prefeitura Municipal de Areia
para abrir um núcleo da Fundação Casa de José Américo
na cidade, nas dependências
do casarão de José Rufino. “A
ideia é realizar exposições,
criar biblioteca, ter réplicas de

documentos e oferecer pelo
menos parte das atividades
que são oferecidas pela FCJA e
essa iniciativa vai ativar as conexões de Areia, onde nasceu
José Américo, com a capital”,
disse o gestor.
O artista plástico Tônio,
que também é ilustrador do
Jornal A União, confessou a
satisfação de saber que suas
telas vão ser expostas na FCJA.
“Foi uma honra, para mim, ter
sido escolhido por Fernando
Moura para realizar esse projeto, por ter acreditado em
mim”, disse o veterano.
Tônio começou a produzir os retratos no ano passado.
Cada uma tem as mesmas
dimensões, ou seja, 38 cm de
largura por 64 cm de altura,
e reproduzem o rosto de cada
personalidade. “São praticamente cópias que fiz das fotos que a FCJA me enviou por
e-mail. Eu as ampliei no computador, copiei na tela e depois pintei”, detalhou ele. “Não
foi um trabalho fácil, porque
qualquer diferença de centímetros no traço passaria para
outra parte da tela, não ficaria
parecido com a foto original e
eu teria que refazer. Mas fiquei
muito feliz em realizar esse
trabalho”, confessou Tônio.

Obras raras, livros, jornais,
revistas, folhetos e plaquetes do
rico acervo de José Américo de
Almeida integram a exposição
Baú do Escritor, que a FCJA
abrirá na próxima segunda-feira. Uma das curiosidades que o
público vai encontrar, por exemplo, é o caso de Sollemne distribuição de prêmios do Seminário
Episcopal e Collegio Diocesano
da Parayba do Norte, de autoria
do Padre Alfredo Pegado, datado de 1903, no qual consta o
nome do aluno José Américo
entre os primeiros colocados em
cada disciplina.
A gerente executiva da Biblioteca, Nadígila da Silva Camilo,
informou que o material, totalizando cerca de 1.500 itens, sendo a
maioria das publicações datadas
do início e segunda metade do
século passado, estava guardado
no Museu e agora foi resgatado
para o inventário.

Nadígila acrescentou que a
exposição ainda contém outras
raridades, a exemplo do anteprojeto de Constituição elaborado
pela comissão nomeada pelo
chefe do Governo Provisório, em
1933; o Plano da Viação Nacional
do Ministério da Viação e Obras
Públicas, de 1936; a edição de
bolso da Constituição dos Estados
Unidos do Brasil, publicada pela
Imprensa Nacional, em 1947,
com encadernação contendo o
nome Senador José Américo; as
obras Fisiologia dos Tabús, de Josué de Castro, de 1938; Inscrições
rupestres no Brasil, de Luciano
Jacques de Moraes, 1924; Pela
União Nacional, de Alceu Amoroso Lima (Tristão de Ataíde), de
1942; e Da natureza afetiva da
forma na Obra de Arte, de Mario
Pedrosa, de 1949. Publicações em
inglês, francês, espanhol, italiano
e português (de Portugal) também
constam do acervo.

A gerente executiva da Biblioteca acrescentou que ainda
foram encontradas publicações
seriadas de diversas instituições
públicas e privadas de todo o território nacional. Também faz parte
dessa composição bibliográfica:
relatórios, anais, jornais, boletins
de instituições governamentais,
separatas de revistas científicas
de âmbito regional e nacional e
internacional. “Essas publicações
tratam dos mais variados temas
concernentes à sociedade civil organizada”, disse Nadígila Camilo.
“Por fim, identificamos os mais
variados assuntos em folhetos,
como também uma boa quantidade representativa de plaquetes
de personalidades da literatura e
da política nacional e estrangeira:
Câmara Cascudo, sobre o pelourinho, 1950; Joaquim Inojosa, sobre
movimento imaginário, 1972; Jomar Souto, com o itinerário lírico,
1962; Veríssimo de Melo sobre

Foto: FCJA/Divulgação

Mostra reúne rico acervo do escritor José Américo de Almeida

Segundo bibliotecária Nadígila da Silva Camilo, material totaliza cerca de 1.500 itens
Movimento Modernista, 1971;
sobre Salazar, 1953, e sobre o
recebimento, por José Américo, do
título de Doutor Honoris Causa da
UFPB, em 1971. Durante o levantamento dessa coleção, pudemos

observar um número considerável
de publicações que possuem dedicatórias para José Américo, nos
livros presenteados por escritores,
pesquisadores, amigos e admiradores”, afirmou Camilo.

Artigo
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A Festa de Reis no
Clube Astréa
Esta semana empreendi uma busca
– todos da melhor qualidade e
Naquele tempo, se dizia que, canção
em vão: nos jornais, nas revistas, ouvindo
do real agrado dos pares que rodopiaas rádios e até na televisão – ninguém deu embora o Cabo Branco realizasse o vam no salão lotado.
Nas mesas que circundavam o dannotícias da Festa de Reis. Meio constrangido e até triste fiquei, porque nem mesmo a Carnaval mais animado da cidade, cing, estavam os representantes da típica
igreja, sempre disposta a manter a tradição
sociedade paraibana, cujas bebidas prede homenagear os seus santos, deu o ne- a melhor festa do ano era a Festa feridas eram o rum Merino e a cerveja
cessário destaque à história dos magos do
Brahma Teutônia. Poucos tinham cacife
de Reis do Astréa
Oriente que, guiados pela estrela foram a
para ostentar, em cima da mesa, um litro
Belém saudar a chegada de Cristo. Até na agenda religiosa os san- de uísque Cavalo Branco, importado.
tos Reis são esquecidos, pois, na página do dia 6 de janeiro, o ediFoi a primeira vez que fui a um baile noturno na minha vida.
tor omitiu a Epifania que eu sempre liguei diretamente aos magos Tinha então 15 anos ali estava deslumbrado e meio com medo. A
do Oriente, cujos nomes, aliás, pouca gente sabe. Aproveito para roupa nova que consegui a muito custo e o sapato preto de verniz (apesar dos calos que me causou), ajudavam a gozar daquele
lembrar que eles se chamavam Gaspar, Baltazar e Melchior.
Está passando em branco – pelo menos até quinta-feira, dia enlevo. Orgulhoso de ali estar, me senti feliz e agradecido a Deus
em que escrevi estas linhas – portanto, uma das três maiores por me proporcionar momentos de encantamento.
festas profano-religiosas do meu tempo que era comemorada
Guardo na memória a alegria que me encheu naquela noite
em vários bairros da cidade e que finalizava o ciclo natalino com de 5 de janeiro, véspera de Reis, ao participar da festa, alegria
a queima da tradicional lapinha. As outras duas eram a Festa do que se transformou em entusiasmo quando, depois da meia-noiRosário, em Jaguaribe e a Festa das Neves, a maior de todas, no te, já mais familiarizado com o ambiente, entrei no salão e caí no
frevo com que a Orquestra Tabajara antecipava o Carnaval.
começo de agosto em louvor da padroeira da capital.
Recordo, a propósito, o ano de 1954, portanto há exatamente
Até as cinco da manhã era só animação e alegria naquela
68 anos, quando, no dia 5 de janeiro, o Clube Astréa mais uma vez festa que começava homenageando os Reis Magos e terminava
abriu os majestosos salões de sua sede em Tambiá para realizar a em louvor d’outro rei, o rei Momo.
sua tradicional Festa de Reis. Naquele tempo, se dizia que, emboEra assim a famosa e inesquecível Festa de Reis do Clube
ra o Cabo Branco realizasse o Carnaval mais animado da cidade, Ástréa que – como outras coisas boas desta cidade – foi embora
a melhor festa do ano era a Festa de Reis do Astréa.
para sempre.
E, naquele ano, não foi diferente. A Orquestra Tabajara,
Mas eu, resistente ao próprio tempo, anteontem, dia 6, ouvi
do maestro Severino Araújo, começou a tocar exatamente às um CD de Tim Maia em que ele interpreta com maestria, no seu
22h e as primeiras músicas eram blues, boleros e sambas- vozeirão: “Hoje é o dia dos Santos Reis!”

Cultura popular

Irani Medeiros

medeirosirani@gmail.com | Colaborador

José Costa Leite e as pelejas
Tenho por José Costa Leite,
uma admiração de qual muito
tempo, dei meu testemunho,
tanto no que se refere ao gravador quanto a sua condição de
poeta, num caso e noutro situase entre os maiores do Brasil em
todos os tempos.
Como gravador, José Costa
Leite atingiu um patamar que
deverias obrigar os críticos mais
estreitos a retirar de cima dele a
fama de um bom “artista popular”, porque, em suas gravuras
mais importantes, a obra feita
por José Costa Leite é tão importante para o Brasil quanto Goeldi; e, como poeta, seus melhores
folhetos se ombreiam com os de
Leandro Gomes de Barros.
(Ariano Suassuna)

Editoração: Luciano Honorato

Bossa nova

Carlos Pereira
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também o Litoral nordestino
e suas praias) autos e festas
(bumba meu boi, cururu, maracatu e forró) e mais uma infinidade de temas.
Costa Leite em 2012, publicou sua autobiografia em
versos:
Santo Deus Pai Poderoso
/ Ajudai-me em poesia / Com
rima melodiosa / E metrificação sadia / Para eu entrar em
cena / E ir traçando na pena /
Minha autobiografia.

Meu pai Paulino Costa Leite / E a minha mãe querida /
Leite extrapolou o mundo da escrita, fazendo desenhos e entalhes de madeira Maria Rodrigues dos Santos /
Eles dois me deram a vida / Com
tros poetas – e ganharam status de obra
a presença de Deus / Afirmo nos
de arte a partir dos anos 1960, quando versos meus / Na minha vida sofrida.
José Costa Leite nasceu no municí- passam a ser publicadas em álbuns e
pio de Sapé, Estado da Paraíba, em 27 expostas em museus, no Brasil e no exAos meus queridos pais / Os amo de
de julho de 1927, e faleceu na cidade de terior. O antigo Instituto do Açúcar e do coração / Mesmo sendo falecidos / As miCondado, Estado de Pernambuco, em 24 Álcool publicou, em 1972, um álbum com nhas lembranças vão / Em minhas meditade agosto de 2021. Iniciou-se na arte da 21 xilogravuras de sua autoria, coletas ções / Recordando os tempos bons / Lá no
literatura de cordel e da gravura aos 20 pelo folclorista Evandro Rabello, alusivas céu eles estão.
anos de idade, vendendo, declamando e aos mais variados meios de transporte
Em 27 de julho / Do ano de 27 / Nasescrevendo folhetos de feira. O primei- usados na zona canavieira do Nordeste,
ro almanaque foi feito em 1959, exibido passado e no presente, o carro de boi, a ceu José Costa Leite / E logo em pequeno
no ano de 1960 e chamava-se Calendário charrete, o caminhão, o trem, o cabriolé promete / Ser trovador brasileiro / Foi na
Brasileiro. As primeiras xilogravuras são (espécie de carruagem) que antigamente Fazenda Ribeiro / E até hoje pinta o sete.
de 1949, ilustravam os folhetos de sua au- conduzia a família do senhor de engenho,
toria, O rapaz que virou bode e A peleja de a rede, o cavalo e o trator.
A Fazenda Ribeiro era / Município
Costa Leite versejava praticamente de Sapé / No brejo da Paraíba / Porém
Costa Leite e a poetisa baiana.
Artista completo, Costa Leite extra- todos os temas do cordel, sendo o autor hoje em dia é / Município de Sobrado /
polou o mundo da escrita, exercitando de clássicos com A carta misteriosa do Pa- Pois Sobrado foi mudado / Mas não musua criatividade em outras áreas: era ele dre Cícero Romão Batista, O dicionário do dou para José.
quem desenhava, talhava na madeira e amor e Os dez mandamentos, O pai nosso e
Com isto quero dizer / Que Sobrado
ilustrava as capas dos próprios folhe- o Credo dos cachaceiros.
Folheteria de sua propriedade deno- foi desmembrado / Hoje em dia é municítos. Aventura e discussão, por exemplo,
foram alguns dos temas preferidos do minou-a de A Voz da Poesia Nordestina. pio / De Sapé foi separado / Mas como eu
Em 1976, recebeu o Prêmio Leandro Go- sou José / Fiquei do lado de Sapé / Onde
artista popular.
Criou pelejas imaginárias com impor- mes de Barros, da Universidade Regional fui batizado.
tantes personagens do mundo da cantoria do Nordeste (Campina Grande), pelo conde viola, como Preto Limão, Severino Bor- junto de sua obra, que é uma das mais exDe um até os dois anos / Nada teges Silva, Patativa do Assaré, Ivanildo Vila tensas da literatura de cordel brasileira, nho pra contar / Porém em 30 os meus
Nova. Além de João Parafuso, Seu Mané do em números de títulos.
pais / Resolveram se mudar / Saindo enO acervo pessoal de José Costa Lei- tão de Sapé / Vieram pra Itambé / Na
Talo Dentro, Naco Seco, e nos folhetos de
safadeza, cheios de picardia e duplo senti- te é constituído por 645 matrizes de xi- vida peregrinar.
do, como a A mulher da coisa grande, A pul- logravuras que serviram para ilustrar
folhetos de cordel, livros, álbuns e estamga na camisola, entre outros.
Maria Alice Amorim, jornalista e proDono de uma técnica muito pessoal, pas independentes. São blocos de madei- fessora da UFPE, falou da seguinte forma
Costa Leite expôs sua obra nos Estados ra de diferentes dimensões, onde está de Costa Leite:
Unidos, França, Chile, além de vários es- gravado o extenso e diversificado reper“José Costa Leite não deixa paradas
tados brasileiros. Contava com um acer- tório do poeta e xilógrafo que construiu, as musas! Está sempre catando temas
vo de mais de 500 títulos, além de ma- ao longo das mais de sete décadas de tra- familiares aos tradicionais versos em
nuscritos inéditos. Foi considerado um balho, obra extensa e importante para a sextilhas, septilhas, décimas de rima e
patrimônio vivo de Pernambuco de 2006 cultura brasileira.
metro fixos: a nostalgia do Sertão, a braA sua obra contém inúmeras refe- beza de cangaceiros, a picardia e ardileza
a 2021, data da sua morte. A Paraíba precisa reconhecê-lo como um patrimônio rências à cultura nordestina e brasileira: de amarelinhos, as tiradas de humor nas
personagens (Saci, Curupira, Comadre advinhas e jogos verbais. Exemplo disso
da nossa cultura.
As xilogravuras de Costa Leite ilus- Fulôrzinha, Jeca-tatu, entre tantos ou- o antológico passeio que faz ao camiliano
tram inúmeros folhetos – seus e de ou- tros), cenários (o Sertão onipresente, mas País de São Saruê.”

Disco reverencia
Jobim e Vinicius
Da Redação
Projeto que reúne Eveline Hecker, Camilla
Dias e Georgiana de Moraes, em homenagem à
parceria mais célebre da música brasileira moderna, pode ser conferido em O Tom do Vinicius
(Biscoito Fino). Trata-se de uma celebração intimista a Antonio Carlos Jobim (1927-1994) e
Vinicius de Moraes (1913-1980), na qual as três
cantam, recitam, conversam, recriando uma atmosfera muito próxima a dos shows que fizeram
a história da bossa nova.
Gravado em 2007 no estúdio da Biscoito Fino,
o álbum permanecia inédito nas plataformas de
streaming (havia sido lançado de forma independente no formato físico, em tiragem já esgotada),
chega no seu formato digital.
O Tom do Vinicius saiu de uma frase com a qual
Tom Jobim costumava se apresentar, nos tempos
em que ainda era um desconhecido parceiro do já
prestigiado poeta Vinicius de Moraes. “É o Tom, o
Tom do Vinicius”, ele anunciava. Eveline Hecker já
havia trabalhado com Camilla no show Ponte Aérea, cantando José Miguel Wisnik. Georgiana e Camilla, amigas de longa data, frequentavam a casa
de Eveline e daí surgiu a ideia de fazerem um show
em homenagem a Tom e Vinicius.
Vinicius gostava de lembrar que quando propôs a Tom que fizessem juntos os sambas de ‘Orfeu da Conceição’, não tinha ideia de que estava
dando a largada para um movimento renovador
da música brasileira: a bossa nova. Nem poderia
imaginar que os nomes de ambos se fundiriam
numa espécie de emblema: Tom e Vinicius.
Eveline Hecker conviveu com Tom Jobim, integrando o grupo vocal que o acompanhou em
inúmeras turnês. Além desse aval, gravou um disco com músicas de José Miguel Wisnik, que concorreu ao prestigiado Grammy Latino na categoria
de Melhor Canção Brasileira, com ‘Ponte Aérea’, no
ano de 2005.
Georgiana de Moraes já fez várias apresentações ao lado de Vinicius, seu pai, e participou de
homenagens ao poeta ao lado de nomes como
Wanda Sá, Miúcha, Carlos Lyra, Fernanda Cunha e
Quarteto em CY.
Camilla Dias conhece profundamente a obra
de Tom e Vinicius. Não bastasse, foi diretora musical do show Marília Pêra canta Ary Barroso,
em 2003. Trabalhou com Miúcha, trabalha com
o Quarteto em CY e recentemente atuou como
arranjadora e pianista no álbum Sandra Pêra em
Belchior (gravadora Biscoito Fino).
Georgeana de Moraes comenta: “O Tom do Vinicius é o nome do show que eu, Camila e Eveline organizamos no verão de 2006. Um show para
cantar Tom e Vinicius. Voltei à infância ao chegar à
casa de Eveline e me deparar com o CD Canção do
Amor Demais em cima de uma mesinha. Era exatamente assim que eu via o então LP de Elizeth Cardoso. Essas foram as primeiras músicas que ouvi
e aprendi e que ainda exercem um grande efeito
sobre mim. Algumas estão no CD e outras são músicas que nos emocionam sempre que cantamos.
Só voz, piano e percussão, simplesinho. Gabriel
Pinheiro, nosso produtor, nos incentivou a gravar.
De tão simples era bonito. Quando ouvimos, gostamos”, relembrou ela.
É o encontro de três amigas, mas sobretudo
um encontro profissional de três artistas em torno
da música e da poesia de Antonio Carlos Jobim e
Vinicius de Moraes.

Foto: Cafi/Divulgação
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Eveline Hecker (E),
Georgiana de Moraes
(C) e Camilla Dias (D)
cantam e conversam
no projeto de 2007
até então inédito nas
plataformas digitais
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João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 8 de janeiro de 2022
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Música

Banda cover paraibana tocará os clássicos dos quatro rapazes de Liverpool na
Usina Cultural Energisa, em João Pessoa

|
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Crônica
em destaque
Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Férias sim!

Café da Usina terá show
da Beatles Tribute Band
Da Redação
Hoje, o Café da Usina,
localizado na Usina Cultural
Energisa, em João Pessoa,
terá o bom e velho rock internacional com o repertório da Fab Four formada por
John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. A apresentação cover da Beatles Tribute Band
acontecerá a partir das 21h

e a entrada custará R$ 20
(couvert artístico).
Para participar do show
desta noite, é necessário
seguir todos os protocolos
sanitários, que incluem distanciamento mínimo, restrição de público, verificação
da temperatura, certificado
de vacinação completo ou
cartão de vacina com a 2ª
dose aplicada há mais de 15
dias, uso de álcool gel e obri-

Em cartaz

gatoriedade de uso correto
de máscara.
O público vai conferir os
grandes sucessos do quarteto de Liverpool, com a banda
cover paraibana. Será uma
apresentação com os principais clássicos dos Beatles
e arranjos fieis às gravações
originais, como ‘Hey Jude’,
‘Yesterday’, ‘Help!’, ‘Come
Together’, ‘Let It Be’, dentre
outros sucessos.

O grupo da Paraíba é
formado por Waldir Dinoá
(vocal, baixo e violão), André Casimiro (vocal e guitarra), Matheus Augusto
(vocal e guitarra), Vinicius
Ataide (teclados) e Marcelo
Jurema (bateria).
A Usina Cultural Energisa fica localizada na Rua
João Bernardo de Albuquerque, 243, no bairro de Tambiá, na capital.

Foto: Divulgação

ESTREIA
King’s Man - A Origem (The
King’s Man. Reino Unido, EUA, Alemanha,
França e Itália. Dir: Matthew Vaughn. Aventura, Comédia. 14 anos). Quando os criminosos
mais cruéis da história se reúnem para roubar
milhões, um homem deve correr contra o tempo
para detê-los. O início de tudo aconteceu no
período da Primeira Guerra Mundial, quando os
chamados “homens do Rei” receberam a missão
de proteger a Inglaterra de ameaças externas.
É neste cenário que conheceremos o Duque de
Oxford (Ralph Fiennes), que entrará em uma batalha contra tiramos e criminosos que estão por
trás da guerra. Descubra as raízes da primeira
agência de inteligência independente. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h20 - 17h15 - 20h15;
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h (exceto
sáb. e dom.) - 18h - 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ
4 (dub.): 18h10 - 20h45; CINE SERCLA SERCLA
3 (dub.): 18h10 - 20h45; CINE SERCLA SERCLA
5 (leg.): 19h30.
Sing 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. Animação, Aventura, Comédia. Livre). Na glamourosa
cidade de Redshore, Buster Moon e a galera
enfrentam seus medos, fazem novos amigos e
superam seus limites em uma jornada para convencer o recluso astro Clay Calloway a subir aos
palcos novamente. CENTERPLEX MAG 2 (dub.):
15h30 - 18h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.):
13h45 - 16h15 - 18h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 8
(dub.): 14h - 16h30 - 19h; CINÉPOLIS MANAÍRA
11 - VIP (dub.): 13h20 (sáb. e dom.) - 15h45;
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 13h45 16h15 - 18h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5
(dub.): 13h15 (sáb. e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h - 16h05; CINE SERCLA SERCLA
3 (dub.): 14h - 16h05.
CONTINUAÇÃO
H omem - A ra n ha - S em
Volta para Casa (Spiderman - No
Way Home. EUA. Dir: Jon Watts. Ação, Fanta-

Em ‘Lições’, a turma da Mônica tenta uma fuga escolar, o que acarretará em mais uma jornada sobre amizade
sia, Super-Herói. 12 anos). Peter Parker (Tom
Holland) precisará lidar com as consequências da
sua identidade como aracnídeo ter sido revelada
pela reportagem do Clarim Diário. Incapaz de
separar sua vida normal das aventuras de ser
um super-herói, Parker pede ao Doutor Estranho
(Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado. CENTERPLEX MAG
3: 14h30 (dub.) - 17h30 (leg.) - 20h30 (leg.);
CENTERPLEX MAG 4: 18h30 (dub.) - 21h30
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 21h15;
CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (leg.): 13h40 - 16h45
- 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 15h15
- 18h30 - 21h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D): 14h15 (dub.) - 17h30 (leg.) - 20h45
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (3D, dub.):
15h15 - 18h30 - 21h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h15 (exceto sáb. e dom.) - 17h30
- 20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h
- 17h - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (3D, dub.):
14h30 - 17h30 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE
1 (dub.): 14h - 17h - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (3D, dub.): 14h30 - 17h30 - 20h30.
Matrix Resurrections (The
Matrix Resurrections. EUA. Dir: Lana Wachowski.

Ação, Sci-Fi e Aventura. 14 anos). Em um mundo
de duas realidades – a vida cotidiana e o que está
por trás dela – Thomas Anderson (Keanu Reeves)
teráque escolher seguir o coelho branco mais uma
vez. A escolha, embora seja uma ilusão, ainda é
a única maneira de entrar ou sair da Matrix, que
é mais forte, mais segura e mais perigosa do que
nunca. CENTERPLEX MAG 2 (leg.): 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 18h20 - 21h40;
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 21h15; CINE
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 20h15; CINE SERCLA
PARTAGE 4 (dub.): 20h15.
Turma da Mônica: Lições
(Brasil. Dir: Daniel Rezende. Aventura e Comédia. Livre.). Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão
fogem da escola. Agora, terão que encarar as
suas consequências, e elas não serão poucas.
Nesta nova jornada, a turma descobrirá o real
valor e sentido da palavra amizade. CENTERPLEX
MAG 4: 14h - 16h20; CINÉPOLIS MANAÍRA 4:
14h45 - 17h - 19h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 7:
13h15 (sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA
3: 13h30 (sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA
4: 14h45 - 17h - 19h15; CINESERCLA TAMBIÁ 2:
14h40 - 16h30 - 18h20; CINESERCLA PARTAGE 4:
14h40 - 16h30 - 18h20.

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

Não me lembro de quando tirei férias em janeiro.
Tudo bem, é início de ano, mas nunca me aventurei nessa
seara. Esse ano, até por ter duas férias “dentro”, resolvi
gozar, como é o termo apropriado, para não juntar três e
eu não perder um desses períodos. Nos últimos anos, minha amada mamãe, Dona Diana, vem e passa a primeira
semana de janeiro em nosso ranchinho em Lucena, mas
eu não, nunca me dei a esse desfrute. No máximo ia aos
fins de semana, dessa vez foi diferente.
As reflexões que me tomam nos fins de ano, o que
fiz, o que posso e devo fazer, foram pensadas aqui, em
Lucena, onde passei o Réveillon com a família. Nessa
cidade praiana me deleitei no fim e início de ano novo
com uma alegria renovadora. Confesso que adoro romper ano em casa, em Campina Grande, mas por circunstâncias familiares, vim para Lucena e desde que cheguei
tenho enxergado as coisas daqui, visto com a agudeza do
cotidiano e a singeleza das belezas circunscritas nessa
geografia permeada de rios, mangue, areia e mar.
Desde que papai alugou a primeira casa aqui, de
uma senhora chamada Isabel, nos idos de 2008, não tínhamos a menor ideia do que seria Lucena e de como
chegava. Dessa primeira vez, sabendo que a casa alugada nada tinha, empilhamos tudo o que se achou necessário para trazer e viemos com panelas, trapos, tv e
tudo mais até o pescoço, parecia uma verdadeira mudança! Chegamos, mas a casa tinha uma distância de
quase quinhentos metros da praia, era uma boa caminhada. Vencemos todas as dificuldades, inclusive nesse
ano na companhia de uma amigona de minha irmã que
passou vários dias conosco, a hoje famosíssima Juliette
vencedora do BBB. Procurei e vi nos arquivos fotos de
2008, eu fazendo um churrasquinho e ela do lado, curtindo aquele momento.
Dali em diante, meu pai acabou por alugar uma
casa à beira-mar próxima ao centro de Lucena, de uma
figura de Brasília, que quem tomava conta era o amigo
Pinto. Certa vez, foi um ano todo alugado e o marulho
na madrugada, era um bálsamo para mim que acordava com o som das ondas, tentava ouvir o que o mar dizia. Até que tivemos a sorte grande de comprar uma casinha, um ranchinho, na Ponta de Lucena, próximo ao
lendário Araújo e seu mercadinho e, desde então, esse
é o nosso refúgio. Não olvido jamais de meu saudoso
amigo Jean Dantas que nos deixou ano passado e que
ou ele ou eu, o primeiro que chegasse a Lucena ligava
para o outro. Já falei sobre ele nessa coluna, um ser extraordinário. Como dói demais sua partida...
E o que fazer nessa semana, além de descansar?
Lucena não tem uma grande infraestrutura, longe
disso, mas o que tem de empreendimento, é eivado
de amor e labor por seus empreendedores e suas empreendedoras, pensamos na “cocada na quenga” que é
um espetáculo à parte. Comi uma peixada de primeira
qualidade em Geraldo; caranguejo e caldo de cação em
Ramos, tainha com fritas em Arinho. Indo para Costinha observar os navios que chegam e saem do porto,
de várias bandeiras, chegamos ao velho e querido Dalto
“cara de rato” para comer um guaiamum de primeira.
Dos gabeões se avista a ilha de Restinga e a desembocadura do Rio Parahyba, sensação impar.
Na praia de Lucena, naquela verdadeira baía, petiscamos no Resta Um, Canoas Bar e Arrastão. E por
falar em arrastão, vi o modus operandi dos pescadores e do grande arrasto que ocorre geralmente logo
cedo. Vários homens com cordas amarradas à cintura
puxando o arrasto que foi disposto ao mar no dia anterior. “O pescador tem dois amor, um bem na terra,
um bem no mar...” e observando a relação deles, é perceptível essa circunstância.
Acordei cedo para ver torrencial chuva, acordei
tarde com o mormaço desse sol de verão. Joguei baralho e ganhei, tomei boas doses de cachaça Matuta. Banho de mar tomei, em maré alta levei rasteira, na maré
baixa fiquei de brincadeira. Fiz churrasco, catei conchas, comi do camarão na água e sal de Josias, vi navios
fundeados (como o marinheiro papai me diz que é),
deitei n’areia, vi travessura de crianças, fui ao Santuário da Guia me benzer, me impressionei mais uma vez
com a suntuosidade do barroco tropical, aquelas frutas retratadas na arquitetura sempre me intrigaram...
comi caranguejo, corri atrás de siri, contemplei o mar
verde esmeralda, o mesmo “verde que chega a doer/
Das águas de Tambaú...” como diz Cátia de França. Com
chuvas miúdas, o Parahyba tem jogado pouca água no
estuário e o verde é predominante. Tomei banho nos
Rios Camaçari e na Barra do Miriri, observei pássaros,
andei a pé, passeei de carro.
Que semana minha gente! Ainda quero visitar a
ONG do prof. Romilson e levar a família para conhecer
o Centro Histórico da capital, já que todos já visitaram
as velhas ruínas de Bonsucesso. Espiando o Atlântico e
com os pés n’areia, desejo a vocês, meus leitores e minhas leitoras, um 2022 de muita paz, saúde e ternura
em família e nas relações várias. Um forte abraço!

Colunista colaborador
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Livro conta a
história de Dom
Zacarias Rolim

Publicação é de autoria de
Helder Ferreira Moura, membro
fundador da Academia
Cajazeirense de Artes e Letras

linaldo.guedes@gmail.com

O livro Dom Zacarias Rolim de Mouras: Fé e Espiritualidade, Educação e Cultura,
de autoria de Helder Ferreira
de Moura, será lançado hoje,
às 20h, nos salões do Cajazeiras Tênis Clube, no Sertão
paraibano. A obra tem selo
da Arribaçã Editora e conta
com supervisão editorial do
professor Francelino Soares,
colunista de A União.
O livro faz uma breve biografia da vida de Dom Zacarias
Rolim de Moura, considerado
um dos bispos mais importantes da Diocese de Cajazeiras.
Entre os temas evocados na
obra, estão a síntese genealógica de Dom Zacarias e das
famílias Rolim e Moura no
Brasil, dados biográficos e formação religiosa do sacerdote,
sua posse como quinto bispo
de Cajazeiras, o apoio da Igreja
na construção de cinemas e de
emissoras de rádio, seu pensamento sobre temas polêmicos
e até mesmo detalhes sobre
o famoso caso da bomba que
explodiu no Cine-Teatro Apolo
11, na cadeira onde o bispo
estaria sentado numa sessão
de cinema.
Sobre a elaboração do
livro, Helder Ferreira Moura
detalha: “Tenho muita alegria
e orgulho desse projeto, mas,
consciente da responsabilidade que me esmaga os ombros,
vez por outra me deparei com
melindres, vaidades e inverdades. Não tenho a menor pretensão de provocar polêmica,
ser laudatório e muito menos
apoderar-me da verdade absoluta. Procurei todas as fontes possíveis de pesquisa. Não
são fartas. A cultura memorialista no Brasil nunca recebeu
tratamento VIP”, avalia o autor.
Os 37 anos de bispado de
Dom Zacarias, depois de 16

anos como sacerdote, foram
marcados por muito trabalho, empreendedorismo, fé,
evangelização, obediência e
devoção, no entendimento de
Moura. “Dedicado às causas
sertanejas, ordenado sacerdote em 1937, retornou ao
Sertão e nunca se afastou dali,
nem mesmo, com as melhores
perspectivas de promoções
importantes. Bem que poderia
almejar ir para dioceses de
maior visibilidade, mas ali era
o seu lugar”, acrescenta ele.
“Em momentos de descontração, ele gostava de dizer: Cajazeiras vai enterrar
um bispo. E assim aconteceu.
As histórias de Dom Zacarias
e Padre Rolim são bastante semelhantes, na demonstração
de apego ao solo sertanejo.
Padre Rolim também declinou
de vários convites relevantes
em troca da fundação de uma
escola na fazenda dos pais,
que mais tarde originaria a
cidade de Cajazeiras”, comenta
Helder Ferreira Moura.
Sobre a publicação, esclarece o professor Francelino
Soares: “No que pese o autor
haver conduzido a sua narrativa e suas observações dos
fatos, com a isenção que o seu
trabalho exigia, os depoimentos e os ‘causos’ explanados
pelos demais familiares, no
final do livro, somente vêm ratificar o lado humano do bispo
que pertencia à Igreja sem
desligar-se da família. Sim,
porque, em Dom Zacarias,
tem que se observar o divino
e o humano”. Para ele, “não se
buscou fazer uma apologia,
muito menos uma obra de
cunho acadêmico, mas apenas
mostrar essas duas dimensões de um ser humano que se
dedicou às obras divinas”.
Helder Ferreira de Moura
nasceu na Fazenda Santelmo
(anexa à Fazenda Malhada das
Pombas), Umari (CE). É o sex-

to filho de uma prole de treze,
do casal João Rolim de Moura e Guiomar Ferreira Rolim.
É especialista em Educação
em Saúde Pública, Ortodontia
e Ortopedia dos Maxilares
e Prótese Dentária. É membro-fundador e presidente da
Associação dos Cajazeirenses e Cajazeirados do Ceará
(AC3) e membro-fundador
da Academia Cajazeirense de
Artes e Letras (Acal), na qual
ocupa a Cadeira de nº 40, que
tem como patrono Dom Zacarias Rolim de Moura. Autor de
Santelmo, 70 anos de Lutas e
Lorotas, e, em fase conclusiva,
Bonifácio Gonçalves de Moura:
nas Veredas da Família, do Direito e da Política.

durante a pandemia, e que agora se reúnem presencialmente
pela primeira vez. “O trabalho
não é apenas produzir e lançar
livros, mas também promover
uma rede literária de mulheres
que constroem juntas”, complementa Jeovânia sobre a importância do sarau.
Juntam-se a ela as escritoras Helena Monteiro (RN), Eva
Potiguar (RN), Idyane França
(RN), Rosângela Nascimento (RN), Bianca Rufino (PB),
Anna Apolinário (PB), Jennifer
Trajano (PB), Artane Inarde
(MG), Suênia Amani (PB), Débora Gil Pantaleão (PB), Rose
Pereira (PB), Rejane Souza
(RN), Nara Santos (PB) e o
poeta João da Rua (RN). Cada
um deles deve apresentar entre dois a três textos autorais
ou de outros escritores.
Jeovânia Pinheiro declama Brechando, publicado em
O Livro das Marias II, que é
um poema escrito em homenagem às mulheres escritoras
e à literatura feminina. “Esse
é um incentivo cultural e faz
com que as pessoas conheçam
a produção literária que existe
no Nordeste, e faz perceber o

quanto a gente tem coisa boa
que está por aí andando ao
nosso lado pelas ruas, mas, às
vezes, nem sabemos que ali
existe um tesouro”, considera
a poeta, que já se dedicou ao
teatro por muitos anos e tem
grande satisfação em declamar
poesias. Ela tem registros de
seus textos desde os 9 anos de
idade e que estão publicados
em sua mais recente publicação, Na estrada da poesia, lançado em 2021 em uma coletânea que compreende também
seus textos mais recentes, aos
44 anos. Ao todo, são seis livros

CONFIRA A SEGUIR UM TRECHO DO LIVRO:

Imagem: Divulgação

Linaldo Guedes
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Obra sobre um dos mais importantes bispos da Diocese
de Cajazeiras será lançada hoje, no Sertão paraibano

A bomba do Cine Apolo
Um mistério rodeia Cajazeiras, Sertão da Paraíba,
divisa com o estado do Ceará. Em 2 de julho de
1975, um atentado à bomba matou dois, mutilou outros dois e destruiu parcialmente o Cine-Teatro Apolo
11. O alvo seria o bispo Dom Zacarias? Seria leviano
afirmar, já que nunca houve conclusão desses inquéritos e apurações. A história é contada, mas o mistério não se revela.
Quem teria querido matar Dom Zacarias? Estava no
auge a fase mais dura do regime militar de 1964. Na
pacata cidade de Cajazeiras-PB, distante cerca de 465
km de João Pessoa, capital do estado, a população é
sacudida por uma explosão sentida até fora dos seus
limites territoriais. Às 21h, com as ruas desertas, a
cidade começava a dormir. Os moradores do centro
correm para o local do impacto: o Cine-Teatro Apolo
11, fundado por Dom Zacarias, à época com sessenta
anos, um fanático por cinema e frequentador assíduo
das sessões cinematográficas.
(...) O filme exibido era Sublime Renúncia, estrelado por
Romy Schneider, que, possivelmente, teria sido rodado
integralmente se Dom Zacarias lá estivesse. Geraldo
Conrado não teria a audácia de encurtar tanto o espetáculo, o que levaria a explosão da bomba a coincidir
com o aglomerado na saída do Cine e certamente a
tragédia tinha sido maior. Parece folclórico, mas corria
à boca miúda que o início da sessão era norteado pelo
relógio da catedral que estava adiantado, levando o
autor do atentado terrorista ao equívoco. (...)

Sarau reúne poetas paraibanas e potiguares em João Pessoa
Joel Cavalcanti
cavalcanti.joel@gmail.com

No cenário dourado do
entardecer do Hotel Globo, em
João Pessoa, acontece hoje a
primeira edição do sarau poético ‘A poesia no pôr do sol do
Rio Sanhauá’. Reunindo poetas
em um intercâmbio literário
entre Paraíba e Rio Grande do
Norte, o evento tem início às
16h e é aberto ao público que
queira contribuir declamando
textos em conjunto com 14
mulheres e um homem se intercalando nesta tarde.
“Esse é um convite para
iniciarmos o ano com poesia”,
destaca Jeovânia Pinheiro, organizadora do sarau e poeta
natalense que vive em João
Pessoa há quase 20 anos. O
evento é promovido pelo selo
Literatura Feminina em parceria com o Sarau das Pretas
de Natal e conta com o apoio
da Fundação Cultural de João
Pessoa (Funjope). Parte dos
convidados já publicou em
coletâneas pelo selo e outros
foram incorporados ao grupo durante encontros virtuais
ocorridos entre os escritores

na carreira de Jeovânia, entre
contos e poemas. “Sou uma
escritora independente que resolveu juntar mulheres e lutar
para que a gente consiga visibilidade e espaço”, define ela.
Vinda de Belo Horizonte,
onde mora há 10 anos, a poeta
e jurista potiguar Artane Inarde vai declamar os poemas
autorais Bailarina e Ave de
Rapina. “Eles tentam trazer
um pouco sobre o que é ser
mulher nesse mundo doido
que a gente vive. Em Ave de Rapina, eu brinco que a mulher
não tem escudos, mas que a

sua vulnerabilidade pode ser,
na verdade, a sua força. Já em
Bailarina, eu faço alguns questionamentos mais existenciais.
Brinco um pouco com os questionamentos do mundo físico
mesmo. Eu gosto de mexer
nesses temas”, descreve ela.
Artane lançou em 2020
Conto Entre Versos (Editora
Helvetia), seu primeiro livro, mas está presente com
poemas em várias antologias
nacionais e internacionais, a
exemplo de Rima do Gueto e
Estrelas (O Livro das Marias II/
Ixtlan 2020), Como se seu fosse

e Em vão (Escrituras Negras II
– As Marcas/Ixtlan 2021), e os
contos Chega Logo publicado
em Histórias de Quarentena
e Talvez Poesia, presente na
coletânea Mulheres das Letra
(Editora Litere-se, 2021). Com
atuação também na música e
com o primeiro EP Tatuagem,
lançado recentemente, Artane promete estender o sarau
para um samba improvisado
no mesmo local. “Gosto muito
de compartilhar minha arte
com as pessoas. É isso que me
move, que me toca”, afirma a
compositora e escritora.
Fotos: Divulgação

Organizado pela poeta Jeovânia Pinheiro (E), entre as convidadas da edição de hoje estão a potiguar Artane Inarde (C) e a paraibana Anna Apolinário (D)
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Fundo investiu R$ 435 milhões
entre 2019 e 2021 no estado
Com os recursos, foi possível promover ações voltadas à população de baixa renda, como abono natalino e Cidade Madura
O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no Estado da Paraíba
investiu um total de R$
435.517.420,64 entre 2019
e 2021, de acordo com boletim divulgado nesta semana
pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão
(Seplag). Com ações voltadas para população de baixa
renda, através do Fundo é
possível o investimento em
ações como o abono natalino,
programa Leite da Paraíba,
Cidade Madura e assistência
à saúde por meio de instituições filantrópicas como o
Hospital Napoleão Laureano.
“Os recursos do Funcep possibilitam que, juntos,
possamos mudar a realidade
da população em situação
de vulnerabilidade do nosso
estado, por meio de projetos
nas mais diversas áreas. São
pessoas que passam a ter
acesso à alimentação, saúde
e à garantia de que o Estado está ao lado delas, contribuindo para que tenham
uma vida digna”, afirma o
secretário de Planejamento,
Gilmar Martins.
De acordo com o boletim, durante os últimos três
anos foi possível também

Foto: Secom-PB

Foto: Reprodução

O Hospital Napoleão Laureano é uma das instituições beneficiadas com recursos do Fundo de Combate à Pobreza, de acordo com o secretário de Planejamento do Estado, Gilmar Martins
que 89 municípios paraibanos fossem atendidos pelo
Leite da Paraíba, com cerca
de 22 mil litros diários de
leite, chegando a 5 milhões
de litros distribuídos por
ano; 81 instituições de longa permanência atendidas
com convênios do Acolher;
fornecimento de alimentação escolar a 246.539 alunos beneficiados com cestas

básicas durante a pandemia
de 2020 e 241.400 durante
a pandemia em 2021; e foi
realizado o acesso às sementes certificadas e adaptadas
ao Seminário e em época
apropriada de plantio, fortalecendo a agricultura familiar e o setor produtivo.
Ainda segundo o secretário Gilmar Martins,
somente em 2021, foram

presencial ao público externo (cidadãos, advogados,
procuradores, servidores
aposentados da JFPB e dependentes) será das 9h às
16h, em dias úteis. O “Balcão Virtual” (www.jfpb.jus.
br) também funcionará no
mesmo horário.
Além disso, o público
interno, servidores ativos,
colaboradores e estagiários
deverão apresentar comprovante de vacinação contra
a Covid-19, com esquema
vacinal completo, emitido
pelos órgãos oficiais. “A comprovação deverá ser feita à
chefia imediata, ao supervisor de estágio ou ao fiscal de
contrato, conforme o caso,
via e-mail ou SEI. A recusa
na apresentação do comprovante de vacinação impedirá
a entrada ou permanência
da pessoa nas dependências
da JFPB”, informou a Justiça
Federal.
O Ministério Público da
Paraíba também adotou novas medidas para a retomada

do recesso ontem. É exigida
a comprovação de vacinação
contra a Covid-19 de todas
as pessoas que ingressarem
nas dependências físicas da
instituição, não apenas dos
funcionários.
De acordo com o ato
publicado, o retorno integral leva em conta também
a permanente sanitização
dos prédios das unidades
ministeriais e o avanço da
vacinação entre a população
e, ainda, a natureza essencial da prestação dos serviços
ministeriais e a necessidade
de sua continuidade, desde
que preservada a segurança
dos integrantes da instituição e dos visitantes que são
atendidos nas unidades ministeriais.
Já o Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba retoma
apenas na próxima segundafeira (10), mas com as mesmas medidas de segurança
contra a Covid-19, passando
a exigir o comprovante de
vacinação.

executados mais de R$ 166
milhões em ações. “Muitas
ações, atualmente, só são
possíveis graças ao Fundo
de Combate e Erradicação
da Pobreza, que vem ano a
ano auxiliando para que tenhamos uma Paraíba mais
justa e igualitária”, destaca.
Funcep
Órgão ligado à Secre-

taria de Planejamento (Seplag), o Funcep tem como
objetivo viabilizar a todos
os paraibanos o acesso a
níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão
aplicados, exclusivamente, em ações suplementares de nutrição, habitação
de interessesocial, acesso
à água, educação, saúde,
qualificação profissional,

saneamento básico, segurança alimentar da família,
reforço de renda familiar,
promoção do fortalecimento da agricultura familiar e
solidária, inclusão social e
outros programas de relevante interesse social, voltados para a melhoria da
qualidade de vida, podendo
ainda ser aplicado no tratamento de epidemias.

Tribunal de Justiça do Estado
volta às atividades após recesso

Atualização terá travas
para o sistema do MPPB

Iluska Cavalcante

O MPVirtual, sistema
de processos do Ministério
Público da Paraíba, começa a operar neste ano de
2022 com uma nova atualização. O upgrade traz, pelo
menos, cinco novas funcionalidades, entre elas a
reestruturação da árvore
de classificação dos procedimentos, com travas que
levará o usuário a especificar melhor os assuntos
relacionados. Assim, o banco de dados da instituição
poderá gerar informações
ainda mais qualificadas sobre a atuação do MPPB nas
várias áreas.
A atualização foi definida pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e
executada pela Diretoria de
Tecnologia da Informação
(Ditec). De acordo com a
secretária da Ditec, Cristiana Vasconcellos, além de
aprimorar o banco de dados
da instituição, esse trabalho é essencial para aprimorar a padronização de

cavalcanteiluska@gmail.com

O Tribunal de Justiça da
Paraíba, Ministério Público
do Estado e a Justiça Federal da Paraíba retomaram as
suas atividades ontem, após
o recesso de fim de ano. Já o
Tribunal de Contas da Paraíba retorna apenas na próxima segunda-feira (10). Todos
esses órgãos iniciaram as atividades de 2022 exigindo o
passaporte de vacinação de
seus servidores.
O Poder Judiciário estadual funcionou através do
Plantão Judiciário no 1º e 2º
Graus durante o período de
recesso forense, disciplinado
pelas Resoluções 71/2009,
do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), 24/2011 e
56/2013. Já os prazos processuais continuam suspensos até o próximo dia 20 de
janeiro, conforme disciplinado no Código de Processo
Civil (CPC).
Além disso, para o ingresso nas dependências do
TJPB, é necessário apresentar o comprovante de vacinação. A resolução se aplica
aos magistrados, servidores
efetivos, servidores comissionados, servidores cedidos,
trabalhadores terceirizados e
estagiários do Poder Judiciário estadual.
A Justiça Federal da
Paraíba também retomou
os trabalhos ontem com
novas regras de acesso às
dependências e horário de
funcionamento. De acordo
com a Portaria nº 251/2021,
o horário de atendimento

Foto: Divulgação

O MPVirtual, sistema de
processos do Ministério
Público da Paraíba,
começa a operar neste
ano de 2022 com uma
nova atualização.
As mudanças estão
relacionadas a uma
pasta de documentos
avulsos, que
possibilitará a consulta
de documentos
TJ volta às atividades, mas prazos estão suspensos até o próximo dia 20

tarefas, organizar melhor
os documentos eletrônicos
e melhorar a experiência
dos usuários, de uma forma
geral.
“Durante os encontros
do planejamento estratégico, um dos pontos mais
recorrentes foi a necessidade de obter dados mais
fiéis sobre os procedimentos e processos da instituição. Antes, o sistema ficava
aberto. Agora, o usuário
será direcionado de forma a especificar melhor o
assunto do procedimento.
Dessa forma, teremos mais
condições de medir nossas
ações e verificar o alcance

Banco de dados poderá
gerar informações mais
qualificadas sobre a
atuação do MPPB nas
várias áreas

social delas”, explicou a promotora de Justiça.
As cinco mudanças estão relacionadas à criação
de uma pasta eletrônica de
documentos avulsos, que
possibilitará a consulta de
documentos desvinculados
dos procedimentos; reestruturação da taxonomia,
permitindo a escolha assertiva de movimentos e tipos
de documentos; registro de
mais de um assunto a partir
das minutas; possibilidade de seleção da delegacia
na instauração do inquérito policial e conversão de
procedimento preparatório
em inquérito civil, com a
atualização do processo de
trabalho de acordo com a
Resolução CPJ 04/2013.
De acordo com a Seplag, haverá um link na tela
de login do MPVirtual que
levará a um documento que
detalha as atualizações. O
sistema ficará fora do ar
no início da manhã para os
ajustes.
Foto: Divulgação
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Charliton critica direção do PT
e desiste de disputar o Senado
Em nota, professor diz que não debaterá interesses individuais de caciques que voltaram ao partido recentemente
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Pettronio Torres

pettroniotorres@yahoo.com.br

Foi uma semana agitada na Paraíba em relação
à disputa da única vaga
para o Estado no Senado
Federal nas eleições deste
ano. Enquanto o ex-senador Raimundo Lira (PSD)
confirmava sua pré-candidatura para a Câmara Alta
do Congresso Nacional, em
2022, outro desistia. Ontem, o professor Charliton
Machado (PT) confirmava
sua desistência da disputa.
Ele alegou motivos pessoais
para cair fora de sua précandidatura.
“Continuarei me recusando efetivamente a debater com profundidade uma
tática política com a maioria
da direção estadual e a militância do PT na Paraíba,

preferindo assim optar por
escolhas que acomodem
interesses e projetos individuais de alguns caciques
políticos recém-filiados ao
partido”, explicou Charliton.
Charliton, que já foi
candidato a prefeito de João
Pessoa pelo PT, emitiu uma
nota onde explica os motivos pelos quais o levaram a
desistir de sua pré-candidatura das eleições deste ano.
Diz a nota: “Após muitas
reflexões, decidimos anunciar a desistência da nossa
pré-candidatura ao senado pelo PT em 2022. São
muitas as razões para essa
decisão, porém, cumpre
aqui reconhecer que em 35
anos de vida com dedicação
à construção partidária, não
podemos mais esconder a
decepção com os recentes
retrocessos partidários, em
particular, o esvaziamento
nas instâncias dos debates

Charliton Machado,
que já foi candidato
a prefeito de João
Pessoa pelo Partido
dos Trabalhadores,
emitiu uma nota
na qual explica os
motivos pelos quais o
levaram a desistir de
sua pré-candidatura
ao cargo de senador
nas eleições que
serão disputadas em
outubro deste ano

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato de ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 00052/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de combustíveis com o abastecimento na cidade de
Piancó-PB, atendendo as necessidades de todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB,
durante o exercício de 2022.
Empresa vencedora: POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.
Item OBJETO

MARCA

QUANT.

PÇ. UNIT.

VALOR TOTAL

01

ÓLEO DIESEL S10

PETROX LITRO

300.000

5,62

1.686.000,00

02

GASOLINA COMUM

PETROX LITRO

125.000

6,55

818.750,00

TOTAL

UND

2.504.750,00
Piancó-PB, 03 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira
Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato
Pregão Eletrônico
nº 00051/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA, cadastrada no CNPJ Nº 35.419.936/0001-36
Objeto: Registro de preços para aquisição de combustíveis com o abastecimento na região do
município de Campina Grande-PB, atendendo as necessidades de todas secretarias da Prefeitura
Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Valor global: R$886.900,00 (oitocentos e oitenta e seis mil e novecentos reais)
Piancó-PB, 03 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato
Pregão Eletrônico nº 00052/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA, CNPJ Nº 31.106.439/0001-27
Objeto: Registro de preços para aquisição de combustíveis com o abastecimento na cidade de
Piancó-PB, atendendo as necessidades de todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB,
durante o exercício de 2022.
Valor global: R$2.504.750,00 (dois milhões, quinhentos e quatro mil e setecentos e cinquenta
reais)
Piancó-PB, 03 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 21 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de gás GLP em botijão de 13 kg.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00;
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Pocinhos - PB, 06 de Janeiro de 2022
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
E PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO ARRUDA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.
com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Pocinhos - PB, 06 de Janeiro de 2022
IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL
Presidente da Comissão

e deliberações que sempre
marcaram a história do
nosso partido, desde seu
congresso de fundação no
Colégio Sion, em 10 de fevereiro de1980”, escreveu
Charliton, no documento.
Ele também lamentou
filiações de nomes como Ricardo Coutinho e Luciano
Cartaxo que abandonaram
o PT e foram acolhidos outra vez. Para ele “Como é
de conhecimento da Paraíba, fomos surpreendidos
pela maneira impositiva e,
porque não dizer, autoritária, em que ocorreram as
filiações de nomes como
do ex-governador Ricardo
Coutinho e do ex-prefeito
Luciano Cartaxo ao PT. Ou
seja, sem qualquer diálogo
com a maioria da direção
partidária estadual, lideranças e, principalmente, com a
nossa aguerrida militância”,
completou.
Foto: Reprodução

Pandemia

Prefeitura de CG não confirma
realização do São João 2022
Após o cancelamento do Carnaval e Folia de
Rua na capital paraibana,
feito ontem pelo prefeito
de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressista), o também prefeito de Campina
Grande Bruno Cunha Lima
(PSD) não confirmou o São
João da cidade, mas também não cancelou o evento,
que este ano tem previsão
de ser realizado durante
60 dias.
“A prioridade é saúde.
A prioridade é a vida. Nós
só faremos São João se tivermos condição sanitária de realizá-lo. Hoje nós
estamos com a pandemia
controlada na cidade. Em
nosso hospital referência
com mais de 180 leitos,
apenas quatro ou cinco estão ocupados. Tem também
a questão da vacinação que
está bem avançada. Enfim,
um leque de fatores que
nos deixa bem otimistas”,
explicou o prefeito.
Em relação a organização do São João, Bruno
disse que é um evento gigantesco e não se organiza
do dia para a noite. Pois envolve planejamento, estudo e que gera um impacto
grande em Campina Grande pois atrai mais de três
milhões de turistas em 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 19 de janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO
DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÌPIO DE QUEIMADAS – 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 001/10; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail:
licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/.
Queimadas - PB, 07 de janeiro de 2022
JURANDIR DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS (FILTROS E ÓLEOS) DE PETRÓLEO PARA O
ABASTECIMENTO PARA O ANO DE 2022. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 19 de
Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 19 de Janeiro de 2022. 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) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.
BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Remígio - PB, 07 de Janeiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00001/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2022. FUNDAMENTO
LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO:
Secretaria de Administração e Finanças. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 06/01/2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2022.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 04 122
2002 2002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão 04 122 2002 2003 Manutenção
das atividades da Secretaria Executiva de Comunicação 04 122 2002 2004 Manutenção das
Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete 02.040 Secretaria de Saúde 10 301 2002 2009
Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 02.050 Secretaria de Educação 12 361 1001
2010 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental 12 361 1001 2012 Manutenção do Ensino
Fundamental – Fundeb – 30% 12 361 1001 2014 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar
12 365 1001 2015 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 12 361 1001 2016 Manutenção
da Educação de Jovens e Adultos 02.060 Secretaria de Trânsito 26 122 2002 2024 Manutenção
das Atividades da Secretaria de Trânsito 02.070 Secretaria de Desenvolvimento Social 08 122
1003 2025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social 08 243 1003
2026 Manutenção do Conselho Tutelar 08 244 1003 2027 Manutenção dos Conselhos Vinculados
02.080 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 15 122 2002 2028 Manutenção das atividades da
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02.090 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 20 122
2002 2029 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 02.110 Fundo
Municipal de Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de
Saúde– Atenção Primária 10 305 1002 2036 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos
de Saúde– Vigilância em Saúde 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços
Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) 10 302 1002 2039 Manutenção das Ações de
Enfrentamento ao Coronavirus – COVID–19 02.130 Secretaria de Esporte e Lazer 27 122 1005 2043
Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer 02.140 Fundo Municipal de Assistência
Social 08 244 1003 2045 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2050
Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único–IGDBF 3390.30 99
Material de Consumo Fonte de recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 15001002 Recursos
não Vinculados de Impostos – Saúde 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE
15500000 Transferência do Salário– Educação 15690000 Outras Transferências de Recursos do
FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências 15401030 Transferências do
FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – 30% 17010000 Outras Transferências de
Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 16000000 Transferências Fundo a Fundo de
Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 16600000 Transferência de Recursos do Fundo
Nacional de Assistência Social – FNAS. VIGÊNCIA: até 06/03/2022. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00001/2022 - 06.01.22 - HILTON PINHEIRO DANTAS
& CIA LTDA - R$ 17.201,00.

dias de festa. “A cidade toda
se envolve. Tem eventos
nos distritos, nos bairros.
Mexe com Campina. Não
se pode improvisar. Não
podemos esperar chegar
abril, maio para decidirmos. Vamos continuar o
planejamento. Mas repito,
só faremos a festa se tivermos condição sanitária”,
reafirmou Bruno.

A cidade toda se
envolve. Tem eventos
nos distritos, nos
bairros. Mexe com
Campina. Não se pode
improvisar. Não
podemos esperar
chegar abril, maio
para decidirmos.
Vamos continuar o
planejamento

O gestor lembrou ainda que quando se fala em
São João na cidade de Campina Grande, se extrapola
o simples fato de dançar
forró. “Para o campinense,
os festejos juninos extrapolam o simples arrasta

pé. São João em Campina
Grande não é só isso. É muito mais. Tem a questão econômica, social, e até emocional”, completou Bruno.

Política
O prefeito Bruno
Cunha Lima também falou
de política. Ao ser questionado sobre seu futuro no
PSD, caso vá para a base do
governador João Azevêdo
(Cidadania), ele disse que
espera ser ouvido pela direção nacional da legenda
antes de tomar uma decisão. “Quando acontecer,
me pronunciarei dentro
do tempo que me for delegado”, explicou.
Ainda sobre política,
o prefeito descartou qualquer tipo, qualquer possibilidade de dividir palanque ou apoiar uma possível
candidatura ao Governo do
Estado do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB).
Tenho uma relação
respeitosa com o senador
Veneziano e sua esposa,
a secretária Ana Cláudia
Vital do Rêgo, que foi minha adversária nas eleições
passadas para prefeito, em
Campina Grande. Mas não
se mistura alhos com bugalhos. Cada um no seu quadrado”, avisou Bruno.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2022,
que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL
PARA O ANO DE 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a:
HILTON PINHEIRO DANTAS & CIA LTDA - R$ 17.201,00.
Remígio - PB, 06 de Janeiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Material Hospitalar diversos
destinados as Unidades de Saúde, no atendimento às necessidades da Secretaria de Saúde do
Município de Santa Luzia - PB.
TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 20/01/2022 - HORÁRIO: 09:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N°
019/2020, 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 temporária da Prefeitura Municipal, das
08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento
de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.
Santa Luzia/PB, 07 de janeiro de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE DISPENSA Nº 00001/2022
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, com sede temporária na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro
Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, em conformidade
com o Art. 75, inciso II - da Lei Federal nº 14.133/2021 torna público que fará realizar, Contratação
Direta – Dispensa de Licitação, para: Contratação de 02 (dois) carros pipa, com motorista, para
abastecimento de água, para atendimento a situação emergencial da população do município de
Santa Luzia/PB. A contratação será dividida em itens, conforme tabela constante no site do município através da página: http://santaluzia.pb.gov.br, setor de licitação e através do e-mail: licitacao@
santaluzia.pb.gov.br. Limite para apresentação da Posposta de Preços: 13/01/2022 às 12:00hs.
Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.
Santa Luzia, 07 de janeiro de 2022.
MÁRIO MEDEIROS DAMASCENO
Secretário de Produção Rural, Desenvolvimento e Trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, torna público o resultado da abertura de propostas, referente a Concorrência Pública, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO, FRESAGEM, RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, EM VIA PÚBLICAS,
NO CENTRO DE SANTA RITA, PB.
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
Valor: R$ 6.291.891,79 (seis milhões, duzentos e noventa e um mil, oitocentos e noventa e um
reais e setenta e nove centavos).
- TAPAJÓS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP
Valor: R$ 5.941.831,94 (cinco milhões, novecentos e quarenta e um mil, oitocentos e trinta e um
reais e noventa e quatro centavos).
Proposta vencedora do certame:
TAPAJÓS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP, com o valor de R$ R$ 5.941.831,94
(cinco milhões, novecentos e quarenta e um mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e quatro
centavos).
Santa Rita - PB, 07 de janeiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 093/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA
RITA, PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 21 de janeiro de 2022, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MOTOLÂNCIAS PADRÃO SAMU 192, PARA
AMPLIAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB.. Edital disponível: https://licitacoes.santarita.pb.gov.
br /categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br
Santa Rita/PB, 07 de janeiro de 2022.
Valquíria Silva de Araújo
Pregoeira/PMSR
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Fiocruz tem insumo aprovado
e vai produzir vacina anticovid
Com a decisão da Anvisa, o Brasil terá o primeiro imunizante 100% nacional, com todas as etapas de produção
Márcio Dolzan
Agência Estado

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso do insumo
farmacêutico ativo (IFA) fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e que é
necessário para a produção
da vacina contra a Covid-19
da Fiocruz/AstraZeneca. Na
prática, a decisão faz com que
o Brasil tenha pela primeira
vez uma vacina 100% nacional, com todas as etapas de
produção realizadas no país.
A vacina da Fiocruz/AstraZeneca tem autorização
de uso no Brasil desde 17 de
janeiro do ano passado - o
imunizante recebeu o registro definitivo cerca de dois
meses mais tarde. O IFA para
a produção, contudo, era importado, uma vez que a Fiocruz aguardava autorização
para a produção nacional.
Em maio passado, a Anvisa já havia concedido a Certificação de Boas Práticas de
Fabricação à Fiocruz, etapa
que garantia que a linha de

produção da fundação cumpria todos os requisitos para
produzir o IFA nacional. Por
causa disso, desde julho a Fiocruz produz o insumo. Assim,
a fundação já possui o equivalente a 21 milhões de doses
em IFA nacional, e a previsão
é de que as primeiras doses
do imunizante sejam envasadas ainda este mês.
“É uma grande conquista
para a sociedade brasileira
ter uma vacina 100% nacional para a Covid-19 produzida em Bio-Manguinhos/
Fiocruz. A pandemia deixou
claro o problema da de-pendência dos insumos farmacêuticos ativos para a produção de vacinas. Com essa
aprovação hoje pela Anvisa,
conquistamos uma vacina
100% produzida no país e,
dessa forma, garanti-mos a
autossuficiência do nosso
Sistema Único de Saúde para
essa vacina, que vem salvando vidas e contribuindo para
a superação dessa difícil fase
histórica do Brasil e do mundo”, disse a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2021
PROCESSO Nº 19.000.001441.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE COTURNO, SAPATO
SOCIAL E CINTO DE GUARNIÇÃO, destinado à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA PMPB e CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DA PARAÍBA - CBMPB/FUNESBOM, conforme edital
e anexos.
DATA E HORÁRIO: 24/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRAS.GOV.BR: 901192021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a
licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 21-01407-4
João Pessoa, 07 de janeiro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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A Anvisa já havia concedido a Certificação de Boas Práticas de Fabricação à Fiocruz, etapa que garantia que a linha de produção cumpria todos os requisitos para produzir o IFA

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021
CONTRATO n. 040/2021 – ORIGEM: Processo MP Virtual n. 001.2021.059488 – Licitação: Pregão Eletrônico nº 054/2021 - PARTES: Ministério Público do Estado da Paraíba-PGJ e Elite Empresa
de Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli-ME. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica do
ramo especializado na prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), recepcionista,
telefonista, copeiro, almoxarife, eletricista, técnico em manutenção predial, jardineiro, bem como de
encarregado e supervisor administrativo, sem fornecimento de material, a serem realizados de forma
indireta e contínua nas unidades (internas e externas) que compõem o Ministério Público da Paraíba,
conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência do Edital. DO PRAZO:
12 (doze) meses corridos, contados a partir da data da Ordem de Serviços do Gestor Contratual.
VALOR MENSAL: R$ 368.324,41. VALOR ANUAL CONTRATADO: R$ 4.419.892,92. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 06902.03.122.5046.4216.00000000287.339039.270, exercício 2021 e 06101.0
3.122.5046.4216.00000000287.339039.100, exercício 2022. DATA DA ASSINATURA: 28/12/2021.
João Pessoa, 29/12/2021.
Francisco de Assis Martins Junior
Pregoeiro

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

CARGO

POLICIAL PENAL SAP-PRC-2021/03203

GUTEMBERG PEREIRA BORGES 163.552-2

POLICIAL PENAL SAP-PRC-2021/02955

SIDNEY MANGUEIRA DA SILVA

POLICIAL PENAL SAP-PRC-2021/02954

163.397-0

MARMORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 42.021.157/0001-43 torna publico que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a
Licença de Operação para as atividades de; Comércio atacadista de mármores e granitos (CNAE
46.79-6/02); Comércio varejista de materiais de construção em geral (CNAE 47.44-0/99); Promoção
de vendas (CNAE 73.19-0/02); Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias
em geral não especializado (CNAE 46.19-2/00); Corretagem na compra e venda e avaliação de
imóveis (CNAE 68.21-8/01); Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios
em geral, exceto imobiliários (CNAE 74.90-1/04); Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (CNAE 82.19-9/99); Outras obras
de instalações em construções não especificadas anteriormente (CNAE 43.29-1/99); Instalação de
outros equipamentos não especificados anteriormente (CNAE 33.29-5/99), situado à Rua Manoel
Barbosa de Araújo nº 12 - Amazônia Park, Cabedelo/PB, CEP. 58.106-422.

PROCESSO

IUNGUE ESTEVAM DE ARAÚJO
171.977-7
BRANDÃO

GEANE DO AMARAL GONÇALVES ARAGÃO, CPF 051.536.484-35 torna público que requereu
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Ambiental
Prévia, Instalação e Operação de Regularização da Construção de um prédio comercial Situado à
Rua 07, s/n, Lote 01 da Quadra T, Recanto do Poço, Prolongamento Jardim Atlântico, Cabedelo-PB

Bruno Alexandre da Silva Gurgel
Presidente da CPPAD
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA –
CDRM/PB “Em Liquidação”
CNPJ Nº 09.307.729/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas a comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se às 10:00 horas do dia 03 de fevereiro de 2022, na sede da sociedade, situada
à Avenida Assis Chateaubriand nº 2630, Bairro do Tambor, na cidade de Campina Grande, Estado
da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) nomear o liquidante; b) nomear
os membros do Conselho Fiscal da liquidação; c) prorrogar por 01 (um) ano para a conclusão da
liquidação e d) outros assuntos de interesse da sociedade. AVISO: A presente convocação está de
conformidade com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Empresa.
Campina Grande, 04 de janeiro 2022
JOSÉ SAMARONY DE SOUSA ALVES
Liquidante da CDRM/PB

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 020/2021
REGISTRO Nº 22-00025-6
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO (12 SALAS DE AULA) DE ENSINO MÉDIO
INTEGRAL, EM QUEIMADAS - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 09 de fevereiro de 2022, às 09h.
João Pessoa, 07 de janeiro de 2022.
Bruna Lima de Oliveira
Presidente Substituta da CPL

AVISO DE RECONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 025/2021
REGISTRO Nº 21-02346-3
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR NA
SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO
DE CONVENÇÕES, EM CAMPINA GRANDE - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 09 de fevereiro de 2022 às 10h.
João Pessoa, 07 de janeiro de 2022
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro
Presidente da CPL

AVISO DE CHAMAMENTO EDITAL N. 001/2022 – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
EMP. PREST. SERV. C.GRANDE – SINTEPS CG e SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E
CONSERVAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA – SEAC-PB – NESTE ATO DENOMINADA ASSOCIAÇÃO SINDICAL PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE.
O Sindicato dos Trabalhadores nas Emp. Prest. Serv. C.Grande – PB e o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado da Paraíba, torna público que estará credenciando
instituições de saúde interessadas em proceder atendimentos no âmbito de consultas médicas,
clínicas, especializadas e exames de imagens do município de Campina Grande-PB no prazo de
10 dias a contar da publicação deste chamamento.
A documentação com as informações das especialidades e quantidades de procedimentos poderá
ser solicitada pelo e-mail: sinteps-cg@hotmail.com ou pelos fones: (83) 98879-4158 / 3321-3155.
Campina Grande –PB , 08 de Janeiro de 2022.
Alexandre Pereira da Silva
Presidente do Sinteps-CG
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ - Nº 09.112.236/0001-94
EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO - 002/2021.
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação de referência
á tomada de preço nº 002-2021, que objetiva: Reforma de Unidade de saúde no Hospital Napoleão
Laureano, sendo a empresa com o menor preço, para a execução da obra, onde saiu vencedora foi
a empresa B3M CONSTRUTORA EIRELI (CNPJ: 27.343.319/0001-76) com o valor global de R$
722.283,86 (Setecentos e vinte e dois mil duzentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos)
O qual tornamos público a Homologação e Adjudicação do referido processo licitatório.
João Pessoa, 07/01/2022
.Ricardo Vieira Coelho
Presidente da Comissão de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

NOME DOS SERVIDORES

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2022 CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES EM SAÚDE

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 AUTORIZAÇÃO 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.
Yvettelane Nóbrega, CPF n°839.948.824.00, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Ambiental Prévia e Instalação
(Construção Civil) para construção de residência unifamiliar, situada à Rua do Golfinho, S/N, Lote
18 da Quadra 08, Loteamento Portal do Poço, 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, RLI = LIA Nº 623/20 PROC:20-1782 = AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = IT: 2.049.155,97 = AC: 270M² = NE: 12 = L/ATV: POLO TURÍSTICO CABO
BRANCO, JOÃO PESSOA/PB. Processo: 2022-000045/TEC/LI-8296.

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 Rodovia 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 exclusivamente virtual, no canal do YouTube – endereço eletrônico https://youtu.be/SeCNpK286yE;
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
(Publicado em 07/01/2022 – republicado por incorreção no link do YouTube)
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

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, LO = IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = IT: 1.033.000,00
= AC: 4.160M = L/ATV: LOTEAMENTO ALTOS DE CAMPINA, MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE/
PB. Processo: 2022-000052/TEC/LO-3463.
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 = Nº 1175/2019-PROC: 18-008746 = SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO = IT: 12MILÕES = AC: 3,70HA = NE: 12 = L/ATV: CAMPINA GRENDE-PB. Processo:
2022-000067/TEC/LO-3470.
VTO COMERCIO FARMACÊUTICO LTDA, CNPJ 04.211.357/0001-70, torna público que recebeu
da SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente a Licença Ambiental de Operação para a atividade de
comercio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas, situado na Av. Dom
Pedro II, 687 – Cento de João Pessoa-PB.
VTO COMERCIO FARMACÊUTICO LTDA, CNPJ 04.211.357/0003-31, torna público que recebeu
da SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente a Licença Ambiental de Operação para a atividade de
comercio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas, situado na Av. Pres.
Epitácio Pessoa, 1016 – Torre - João Pessoa-PB.
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Covid: infecções no mundo
aumentaram 70%, diz OMS
Com 9,5 milhões de contágios confirmados e 41 mil mortes, números quase duplicam os recordes semanais anteriores
Agência Brasil/RTP
As infecções no mundo
pelo coronavírus aumentaram
na semana passada 70%, índice inédito, e as mortes baixaram 10%, mostra boletim
epidemiológico semanal da
Organização Mundial da Saúde (OMS).
Entre 27 de dezembro e
2 de janeiro houve no mundo
9,5 milhões de contágios confirmados, número que quase
duplica os recordes semanais
anteriores, e 41 mil mortes. É
a quarta semana consecutiva
de diminuição de óbitos.
A Europa, que voltou a
ser o epicentro da pandemia
de Covid-19 devido à variante
Ômicron do SARS-CoV-2, mais
transmissível,
concentrou
mais da metade dos casos (5,3
milhões) e mortes (22 mil)
mundiais.
Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, “o maior número de casos notificados
até agora ocorreu na semana
passada” e, ainda assim, pode
estar subestimado.
O aumento de novos casos foi da ordem de 100% na
América e de 65% na Europa.
As mortes por Covid-19 baixaram 18% e 6% nas duas regiões, respectivamente. Se for
mantido o ritmo de contágios
na Europa, que totaliza 103
milhões de infecções desde o
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início da pandemia, em 2020,
o continente superará a América (104 milhões) em número de casos confirmados. De
acordo com a OMS, as mortes
diminuíram na semana passada 7% no sul da Ásia, mas
os novos contágios aumentaram 78%.
Na África, onde foi detectada inicialmente a variante Ômicron, as infecções
subiram apenas 7%, o menor
percentual, mas as mortes
cresceram 22%. Nesse continente, a maioria da população
continua sem se vacinar - as
vacinas contra Covid-19 em
circulação previnem a doença
grave e a morte, mas não evitam a infecção e transmissão
do vírus.
O boletim da OMS mostra
ainda que foram administradas mais de 9,3 mil milhões
de doses de vacinas contra
Covid-19, que permitiram
imunizar 59% da população
mundial com pelo menos uma
dose. Nos países mais pobres,
a maioria na África, esse índice baixa para 8,8%.
O relatório semanal não
registra dados sobre a presença das diferentes variantes do
coronavírus nas novas infecções, mas em vários países, a
Ômicron já é dominante.
A Covid-19 provocou
mais de 5,4 milhões de mortes
em todo o mundo desde o início da pandemia.

Cazaquistão: presidente determina
atirar para matar durante tumultos
Agência Brasil
O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart
Tokayev, disse ontem que
determinou às suas forças
de segurança que atirem
para matar em tumultos
provocados por quem chamou de bandidos e terroristas. A informação foi dada
um dia após a Rússia enviar
tropas para ajudar a reprimir um levante em todo o
país.
As forças de segurança
pareciam estar no controle
das ruas da principal cidade
do país, Almaty, na manhã
de ontem, mas tiros ainda
podiam ser ouvidos após
dias de tumultos, nos quais
dezenas de pessoas foram
mortas e prédios públicos
saqueados e incendiados.
“Os militantes não baixaram suas armas, eles continuam cometendo crimes
ou se preparando para eles.
A luta precisa ser levada até
o fim. Quem não se render,
será destruído”, afirmou o
presidente em pronuncia-

EVANDRO
PEREIRA

mento na televisão. “Eu dei
ordem às agências de segurança e ao Exército que
atirassem para matar, sem
aviso”.
Tokayev culpa terroristas com treinamento internacional pelo pior episódio
de violência do país da Ásia
Central, em 30 anos de independência.
O ministro da Defesa
da Rússia, citado pela agência Interfax, disse que mais
de 70 aviões estão fazendo
viagens ininterruptas para
levar tropas russas para o
Cazaquistão, e que eles estão ajudando agora a controlar o principal aeroporto
de Almaty, retomado na última quinta-feira dos manifestantes.
As manifestações começaram como resposta à
alta de preços de combustíveis e se desdobraram
para um movimento contra
o governo e o ex-líder Nursultan Nazarbayev, de 81
anos, o governante mais
longevo de todas as ex-repúblicas soviéticas. Nazar-
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bayev passou a presidência
a Tokayev há três anos, mas
acredita-se que sua família
tenha mantido poderes em
Nur-Sultan, a capital construída especialmente para o
governo e que leva o nome
do ex-presidente.
O Ministério do Interior
informou que 26 “criminosos armados” foram “liquidados”, enquanto 18 membros da polícia e da guarda
nacional teriam sido mortos
desde o início dos protestos,
números que parecem não
ter sido atualizados desde
anteontem. O canal estatal
de televisão falou em mais
de 3,7 mil prisões.
Na manhã de ontem,
novos tiros podiam ser escutados perto da principal
praça em Almaty, onde as
tropas haviam lutado contra manifestantes durante o
dia anterior. Correspondentes da Reuters viram veículos blindados de transporte
de tropas ocupando a praça.
Algumas centenas de
metros dali, um cadáver estava em um carro altamente
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danificado. Em outra parte
da cidade, uma loja de munições havia sido saqueada.
Agitações generalizadas
foram registradas em outras
cidades por todo país, de 19
milhões de pessoas. A internet foi cortada desde a última quarta-feira, tornando
difícil determinar a extensão
completa da violência.

Os militantes não
baixaram suas armas,
eles continuam
cometendo crimes ou se
preparando para eles. A
luta precisa ser levada até
o fim. Quem não se
render, será destruído. Eu
dei ordem às agências de
segurança e ao Exército
que atirassem para
matar, sem aviso
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Mais de 60%
das dívidas dos
paraibanos
são com bancos

Ibovespa
+0,69%
102.264 pts
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Cartões de crédito, cheque
especial e empréstimos bancários constituem maior parte
das dívidas dos paraibanos

Número de inadimplentes cresceu em dezembro. Inflação e juros altos contribuíram para endividamento, diz CDL
Sara Gomes

saragomesreporterauniao@gmail.com

O número de inadimplentes da Paraíba cresceu
4,54% em dezembro de 2021;
em João Pessoa, o índice foi
ainda maior, 4,74%, ambos
comparados ao mesmo período do ano passado. Os dados estão abaixo da média
nacional (5,15%), mas acima
da média da região Nordeste
(3,43%), de acordo com relatório dos dados regionais e
nacionais do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).
Na avaliação do presidente da Câmara de Dirigentes de
Lojistas de João Pessoa (CDL),
Nivaldo Vilar, esses dados refletem o aumento da inflação
e juros exorbitantes em virtude da pandemia, provocando
uma crise econômica no país.
“Os produtos aumentaram muito de preço, consequentemente, o poder de
compra do consumidor diminuiu. Até para pegar dinheiro
no banco emprestado está
complicado. Como a inflação
está muito alta, as pessoas estão priorizando a alimentação
e as contas da casa. Logo, as
dívidas no cartão de crédito
deixaram de ser uma prioridade”, pontuou.
Os débitos bancários (cartão de crédito, cheque especial,
empréstimos, entre outros)
respondem pela maior parte
do endividamento entre os paraibanos - 61,49%. Na capital, o
índice é ainda maior, chegando
a 66,2% dos débitos.

Opinião

Os gráficos mostram ainda que pessoas entre 30 e 39
anos foram os devedores com
participação mais expressiva
na Paraíba e em João Pessoa,
com 24,07% e 24,82% respectivamente. A faixa etária entre
40 e 40 anos ocupou o segundo
lugar, com 22,10% na Paraíba e
22,52% em João Pessoa.
Água e luz aparecem em
seguinte, com 17,49% dos devedores no Estado e 11,97%
em João Pessoa. Em terceiro
lugar, na Paraíba, aparece o
comércio; já na capital paraibana é a comunicação.
A participação dos devedores por sexo na Paraíba é
bem distribuída, sendo 54,16%
mulheres e 45,84% homens;
não há mudanças significativas na capital paraibana, com
53,84% mulheres e 46,16%.
Número de dívidas
O número de dívidas em
atraso na Paraíba cresceu 8%
em relação a dezembro de
2020. O dado ficou acima da
média do Nordeste (6,65%)
e acima da média nacional
(6,97%). Em João Pessoa, o
número de dívidas em atraso é
ainda maior, 9,48%.
Em relação aos débitos,
cada consumidor paraibano
devia em média R$ 3.166,11
no somatório de todas as
dívidas; já em João Pessoa,
chegava a R$ 3.898,79. Os devedores da Paraíba ficam em
média 2,1 anos na inadimplência. Na capital, o tempo
médio de atraso dos devedores negativados é 2,2 anos.

Época de férias

Aluguel de imóveis por temporada
já movimenta mercado na capital
Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

O período de dezembro
e janeiro é também conhecido como alta temporada
para o turismo, visto que é
marcado pelo verão e as férias, principalmente as escolares. É durante esse espaço
de tempo que as famílias, os
jovens e a população, de maneira geral, se programam
para viajar. Entre as escolhas
de hospedagem, o aluguel
por temporada vem ganhando força ao longo do tempo,
ainda mais com a praticidade oferecida por plataformas
de hospedagem, como o AirBnb, por exemplo.
Na Paraíba, as praias
mais procuradas são as da
capital João Pessoa, sendo
elas, principalmente, Cabo
Branco e Tambaú. Quem dá
a informação é a corretora e
administradora de imóveis
para temporada, Jane Oliveira, que atua no setor há oito
anos. Segundo a especialista,
as famílias com crianças são
as que mais procuram esse
tipo de hospedagem durante
o verão por conta das férias
das escolas.

Conexão
Dos cinco itens mais
procurados pelos
hóspedes, o wi-fi de
qualidade aparece em
primeiro lugar
A corretora explica para
os interessados em oferecer
aluguéis de temporada que
ter conexão com a internet é
fundamental, “principalmente nesta época de pandemia
que você pode trabalhar de
qualquer lugar”, comentou.
Para o cliente, o enfoque deve
estar em pesquisar bastante e procurar informações
sobre quem está alugando e
também sobre o imóvel. Para
ambos, Jane destaca que o
contrato deve deixar bem
definido pontos como “localização, prazo da locação e
quantidade de pessoas que
vão ocupar o apartamento
para evitar problemas no
check-in”, listou.

A pandemia da Covid-19
impactou o setor de hospedagens e, com a retomada
e a vacinação, novos estilos
de viagens foram adotados.
De acordo com informações
de tendências do AirBnb, as
férias de verão e de fim de
ano, assim como as viagens
de curto prazo, como fim de
semana prolongado, se tornaram mais comuns.
Outro ponto observado pela plataforma foi a
flexibilização das escolhas
de destinos. “Considerando
que trabalho e estudo remotos ou híbridos passaram a
fazer parte do dia a dia de
muita gente, hoje as pessoas
podem e querem ficar mais
tempo nas estadias, sem
abrir mão da comodidade e
de hábitos que se tornaram
mais relevantes para elas
no contexto da pandemia,
como evitar aglomerações
e fazer as refeições em casa,
por exemplo. O mais importante para os hóspedes agora
é encontrar a acomodação
ideal para ficar, normalmente, com as suas famílias, e ter
suas prioridades atendidas”,
destacou a assessoria de comunicação do AirBnb.

Assim como destacou
a corretora Jane Oliveira, de
acordo com o AirBnb, no ano
passado, dos cinco itens mais
procurados pelos hóspedes
brasileiros a conexão wi-fi de
qualidade esteve em primeiro lugar, seguido por cozinha
equipada, acomodação que
receba animais domésticos,
estacionamento gratuito e
ar-condicionado. Para Jane,
plataformas como o AirBnb facilitaram o aluguel por
temporada e deixaram tanto
locadores, quanto locatários,
mais seguros para realizarem as negociações.
Contudo, ainda há quem
opte pelo modo mais antigo.
Durante 10 anos, a analista
Josélia Bezerra alugou seu
imóvel, localizado na Praia
de Manaíra, por temporada.
A idosa de 65 anos conta que
sempre priorizou o cuidado
com o imóvel por parte do
inquilino, o respeito pela vizinhança e a obediência às
regras do prédio. Seu público, no geral, sempre foi mais
jovem e, na época do aluguel
por temporada, eram mais
pessoas de fora, que estavam
na cidade para passear e conhecer.

Acilino Alberto Madeira Neto
amadeiraneto@gmail.com/Colaborador

Fisco Estadual, pandemia e mudança institucional
Por que os serviços ofertados pelo Fisco
da Paraíba precisam ser melhorados?
A sociologia e a economia do trabalho
são disciplinas que no campo das ciências
sociais têm contribuído para a compreensão
do mundo do trabalho e sua relação com
o mundo real ou, mais precisamente, da
economia real.
Por conta do desenvolvimento
tecnológico, emergiram as novas formas de
organização do trabalho. Estas, por sua vez,
causaram e ainda causam enormes impactos
na produção e na produtividade laboral. É
farta a literatura sobre as novas questões
que surgiram com o avanço da informática
e da telemática. Não mais tais impactos
impuseram mudanças somente na indústria.
A partir dos primeiros anos dos anos 2000,
os setores da economia ligados às áreas
de serviços públicos e privados sofreram
consideráveis impactos.
Nos serviços públicos, por exemplo,
as novas tecnologias de comunicação,
informação, processamento e transmissão

de dados ampliaram o universo produtivo e
demandaram dos trabalhadores melhores
níveis de produtividade em comparação com
o desempenho dos trabalhadores do setor
privado.
Com a pandemia do Covid-19, várias
questões sociais em âmbito urbano e
também rural afloraram no Brasil e no
mundo todo. A principal delas está sendo a
responsabilidade de oferta de saúde coletiva
para a população por parte do Estado. A
segunda, e não menos importante, é de
natureza comportamental. O que se pensava
ser “uma gripezinha” se transformou
numa tragédia. As mortes e o medo de se
contagiar com o vírus (novo coronavírus)
proporcionam uma redução drástica na
mobilidade das pessoas. Neste cenário, a
demanda por serviços púbicos aumentou
demasiado e, somente com a utilização de
ferramentas tecnológicas informacionais de
contatos virtuais torna-se possível ofertar os
serviços demandados pela população.
Na Paraíba, como em outros estados

afetados pela pandemia, já se é possível
perceber que em alguns setores o contato
virtual entre a população e a repartição
pública é precário, por duas razões
distintas: (1) os canais de comunicação que
intermediam a relação entre a prestação
do serviço e o público demandante
precisa urgentemente ser melhorada; e
(2) a produtividade laboral do servidor
público precisa também ser questionada e
melhorada.
Antes da pandemia, as repartições fiscais
da Paraíba já se utilizavam de ferramentas
tecnológicas para melhor servir a população.
Contudo, o contato físico entre contribuintes
e fazendários era possível, por se ter uma
estrutura administrativa bem tradicional, do
ponto de vista burocrático weberiano. Isto
significa que as possíveis falhas, na interação
via on-line, poderiam ser sanadas com a
presença física dos contribuintes e usuários
na repartição tributária.
Agora não mais é possível a presença
dos contribuintes e usuários nas repartições

do Fisco Estadual porque estas estão
fechadas por imposições corretas das
autoridades constituídas. Porém, o que se
produz nas repartições fiscais são serviços
demandados diariamente em volume cada
vez mais aumentado. Não se trata apenas
de serviços de fiscalização e arrecadação
de tributos. Os contribuintes e usuários
interagem com o Fisco também para
solicitarem consultas fiscais, avaliação de
imóveis para cobrança de ITCD, pagamento
e parcelamento de IPVA, aquisição de
certidões negativas de débitos fiscais,
parcelamento de débito, confissão de dívida
e pagamento de Auto de Infração, pagamento
de ICMS espontaneamente e tantos outros
serviços tributários e fiscais, cuja lista não
caberia neste breve artigo.
A administração tributária da Paraíba
precisa urgentemente melhorar a sua
performance de atuação. Um novo lay out
administrativo precisa ser implantado, como
solução de melhoria, em razão da adequação
aos novos tempos em que vivemos.
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Fábricas de automóveis podem
parar por falta de componentes
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores alerta que a produção corre sério risco
Bárbara Nascimento e
Eduardo Lagunanop
Agência Estado

O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), Luiz Carlos Moraes, afirmou que o risco à
produção pela falta de semicondutores vai continuar em
2022. Segundo ele, há ainda a
possibilidade de ver fábricas
pararem por dias ou semanas
por falta de componentes.
“A gente tem feito trabalho forte com nossas matrizes, mas existe risco, sim.
Vamos verificar dias parados
numa fábrica, semanas em
uma outra. Esperamos que
com menos emoção do que
em 2021, mas risco continua
no radar”, apontou Moraes.
A previsibilidade dada
por fornecedores de componentes eletrônicos, segundo
o presidente da Anfavea, é
de apenas quatro semanas.
“Os nossos fornecedores de
semicondutores não sabem
dizer o que vai acontecer em
fevereiro”.
Reajuste
A Anfavea considerou
inviável o aumento de 50%
pedido pelas siderúrgicas no
fornecimento de aço ao setor. Apesar de mostrar com-

Foto: Agência Estado

preensão sobre a escalada
dos preços das commodities
no último ano, Luiz Carlos
Moraes adiantou em entrevista coletiva que as montadoras vão brigar na mesa de
negociações para derrubar o
aumento pedido pelos produtores de aço, um dos principais materiais usados na fabricação de veículos. “Vamos
à mesa de negociação brigar
por cada centavo”, disse o
executivo.

Conclusão
A Anfavea informou
também que menos de 20
mil veículos ficaram para ser
concluídos dentro da exceção
aberta na adaptação do setor
aos limites mais baixos de
emissão de poluentes dos automóveis. O Ibama autorizou
as montadoras a terminar de
montar, até o fim de março,
carros cuja emissão deixou
de ser aceita neste ano, mas
que já estavam na linha de
produção e não puderam ser
finalizados por falta de componentes,
principalmente
eletrônicos.
Em entrevista coletiva
à imprensa, Luiz Carlos Moraes considerou “razoável” o
novo prazo, apesar da pouca
previsibilidade dada por fornecedores nas entregas de
componentes eletrônicos.

O presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, afirmou que há a possibilidade de fábricas de veículos interromperem a produção por dias ou até semanas
Também frisou que o volume pendente é “muito baixo”. “É possível completar os
veículos até março”, comentou Moraes. “Estamos otimistas com esse prazo, é um
prazo razoável”, acrescentou.

O executivo contou ainda que algumas montadoras já tinham começado a
antecipar, no mês passado,
a produção de veículos compatíveis aos novos limites de
emissões - em vigor desde o

início deste mês - definidos
pelo Proconve, o programa
que visa a reduzir a emissão
de poluentes lançados à atmosfera pelos veículos.
Durante a coletiva, ele
procurou deixar claro que

a liberação do Ibama é uma
exceção válida apenas aos
carros que, por falta de peças, não puderam ter a produção concluída dentro do
prazo que estava previsto
pelo programa.

Wellton Máximo

estados: Goiás (R$ 1,3 bilhão), Amapá (R$ 194,32
milhões) e Rio Grande do
Norte (R$ 156,98 milhões).
O Governo Federal também
quitou R$ 1,56 milhão de
dívidas em atraso do município de Belford Roxo (RJ).

to. Nesse caso, o Tesouro
cobre o calote, mas retém
repasses da União para o
ente devedor até quitar a
diferença, cobrando multa
e juros.
As garantias honradas pelo Tesouro são descontadas dos repasses da
União aos entes federados
– como receitas dos fundos
de participação e Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
dentre outros. Sobre as
obrigações em atraso incidem juros, mora e outros
custos operacionais referentes ao período entre o
vencimento da dívida e a
efetiva honra dos valores

União pagou R$ 8,96 bi em
Estoque de veículos para 16 dias
dívidas atrasadas de estados

O aumento da produção em
dezembro não trouxe uma melhora
significativa na situação dos estoques de veículos, que abriram 2022
em volume suficiente a 16 dias de
venda, somando 114,3 mil unidades
nos pátios de montadoras e concessionárias. No fim de novembro, os
estoques, de 103,8 mil unidades,
cobriam 15 dias de venda, conforme
dado divulgado nessa sexta-feira,
7, pela Anfavea, a associação das
montadoras.
Durante entrevista coletiva à
imprensa, Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfavea, destacou que
houve uma mudança na composição
dos estoques, com maior acúmulo de
veículos agora nas concessionárias:
71,6 mil unidades, em novembro,
para 89,8 mil veículos no fim de
dezembro. Mesmo assim, ele con-

siderou que o nível dos estoques
segue baixo.
Nos últimos dois meses, as
montadoras correram para finalizar
automóveis cuja produção não seria
mais permitida neste ano por conta
do aperto nos limites de poluição
veicular aceitos no país O Ibama
acabou dando mais três meses para
a indústria terminar de montar esses
veículos, mas a autorização só foi
conhecida no apagar das luzes de
2021, contribuindo à chegada de
mais carros nas revendas.
Moraes lembrou que a redução
dos estoques, que chegaram a cair
aos níveis mais baixos da história
no ano passado, se deve aos gargalos de produção no setor, dado
que as fábricas tiveram que parar
com frequência a produção por
falta de peças.

Agência Brasil

O Tesouro Nacional pagou, em 2021, R$ 8,96 bilhões em dívidas atrasadas
de estados. O valor é 32,4%
a mais que o registrado em
2019, quando a União havia
desembolsado R$ 13,265
bilhões.
Desse total, a maior
parte, R$ 4,18 bilhões, é
relativa a atrasos de pagamento do estado do Rio de
Janeiro. Em segundo lugar,
vem Minas Gerais, com R$
3,13 bilhões cobertos pela
União.
A União cobriu débitos em atraso de mais três

Relatório
Os dados estão no Relatório de Garantias Honradas pela União em Operações de Crédito, divulgado
ontem pela Secretaria do
Tesouro Nacional. As garantias são executadas pelo
Governo Federal quando
um estado ou município
ficar inadimplente em alguma operação de crédi-

Refis do MEI: Congresso quer derrubar veto
Iander Porcella
Agência Brasil

O Congresso Nacional tende
a derrubar o veto do presidente
da República, Jair Bolsonaro, ao
projeto de lei que permite a renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas e de microempreendedores individuais (MEI)
por meio de um novo programa de
parcelamento de débitos (Refis).
Parlamentares afirmam que
as articulações pela derrubada do
veto já começaram. Antecipada
pelo Broadcast Político (sistema
de notícias em tempo real do Grupo Estado), a decisão foi publicada
no Diário Oficial da União (DOU)
de ontem.

O projeto, batizado de Programa de Reescalonamento do
Pagamento de Débitos no Âmbito
do Simples Nacional (Relp) ou Refis do Simples poderia permitir a
renegociação de R$ 50 bilhões em
dívidas.
O presidente vetou o projeto,
aprovado em dezembro no Congresso, porque foi aconselhado
pela Advocacia-Geral da União
(AGU) a não correr mais riscos
jurídicos, depois da polêmica em
torno da sanção da prorrogação
da folha de pagamentos de 17
setores sem a adoção de medidas compensatórias para a perda
de arrecadação. O Ministério da
Economia também recomendou
o veto.

Ao justificar a decisão, Bolsonaro afirmou que vetou o texto
por “por inconstitucionalidade e
contrariedade ao interesse público” De acordo com o presidente, o
projeto levaria a uma renúncia de
receita sem a previsão de compensação fiscal. No entanto, segundo
apurou a reportagem, o que pesou
foi a restrição da lei eleitoral em
conceder benefícios tributários
em ano de eleições.
“Prevaleceu uma visão da
equipe econômica que priorizou a
arrecadação. A nossa visão é diante do apelo social do projeto e do
maior desafio do Brasil em 2022,
que é a geração de empregos”, disse Efraim Filho, do DEM. Para o
líder da bancada do DEM na Casa,

não haverá retomada econômica
com empresas “de portas fechadas” e é justo valorizar quem produz no País.
“Eu acredito que é um projeto
que tem apelo social. A gente sabe
como as empresas sofreram nesse
período de pandemia. Muitas fizeram esse esforço tremendo para
manter as portas abertas. A prioridade era preservar empregos”,
disse Efraim. “Então, acho que
esse é o sentimento do Congresso, que aprovou a lei com maioria
bastante sólida, e que deve levar a
que o Congresso, na retomada dos
trabalhos, na primeira oportunidade, possa realizar a derrubada
do veto”.
Líder da bancada do Novo na

Câmara, Paulo Ganime (RJ) considera “provável” que a decisão de
Bolsonaro seja revertida. Em nota,
a bancada do PT na Casa informou
que o partido vai “lutar” pela derrubada do veto na retomada dos
trabalhos legislativos, após o recesso parlamentar, em fevereiro. A
decisão de Bolsonaro foi criticada
pelo líder da legenda na Casa, Reginaldo Lopes (MG), e pela presidente nacional do partido, Gleisi
Hoffmann (PR).
O deputado Helder Salomão
(PT-ES), que integra a Frente
Parlamentar Mista das Micro e
Pequenas Empresas, disse que
o veto é “escandaloso” e mostra
uma “insensibilidade” do governo
Bolsonaro.
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Sine oferece 139 vagas de
emprego em sete cidades
Maioria das oportunidades de trabalho se concentra em João Pessoa e Campina Grande, para diversas funções
O Sistema Nacional de
Emprego (Sine-PB) disponibiliza, a partir desta segunda-feira (10), 139 oportunidades de emprego em sete
municípios paraibanos. Há
vagas disponíveis em João
Pessoa (82), Campina Grande (34), Santa Rita (15), além
de Guarabira (cinco), Bayeux,
Cabedelo e São Bento com
disponibilidade de uma vaga
cada uma dessas cidades.
Em João Pessoa está
o maior número de vagas,
com ofertas para os cargos
de costureira de máquina
industrial, encanador, vendedor de serviços e vendedor
pracista, sendo 10 vagas para
cada uma das ocupações. Na
cidade de Campina Grande
estão disponíveis 34 opor-

tunidades, destaque para os
cargos de vendedor porta-a
-porta (cinco) e recepcionista
atendente (quatro).
Já em Santa Rita, o posto
de Sine/PB disponibiliza 15
vagas para diversos cargos.
No município de Guarabira
são cinco vagas, sendo três
para o cargo de assistente
administrativo.
Atualmente, o Sine-PB
possui 14 postos de atendimento em funcionamento,
dos 15 existentes. Estão em
funcionamento as unidades
dos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux,
Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita e
Cabedelo. Apenas o Sine Es-

tadual de Patos segue fechado. O atendimento no posto
Sine localizado na Duque de
Caxias, em João Pessoa, ocorre de segunda a sexta-feira,
das 8h30 às 16h30, por ordem de chegada.
São distribuídas 150
fichas para consulta de emprego e 50 para o seguro desemprego. Os atendimentos
nos postos Sine das Casas de
Cidadania seguem o horário
de funcionamento dessas
unidades.
O Sine-PB realiza o trabalho de recrutamento de
pessoal para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado. Esses serviços
podem ser solicitados pelo
e-mail: estadual@hotmail.
com.

Confira

as vagas no

Sine-PB

Endereço: Rua Duque de Caxias, 305 - Centro - João Pessoa (próximo ao Shopping Terceirão).
Telefones de contatos

João Pessoa

3218-6617

Patos

3421-1943

Bayeux

3253-2818

Santa Rita

3229-3505

Cabedelo

3250-3270

Sapé

3283-6460

Cajazeiras

3531-7003

Pombal

3431-3545

Campina Grande	

3310-9412

Conde	

3298-2025

Guarabira

3271-3252

São Bento

3444-2712

Itaporanga

3451-2819

Mamanguape	

3292-1931

Monteiro

99863-3217

Justiça Federal em Guarabira cadastra prestadores de serviços gratuitos
A 12ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba (JFPB),
localizada em Guarabira, publicou edital para cadastramento
de entidades públicas (municipais ou estaduais) ou privadas
(com destinação social) inte-

ressadas em acolher prestadores de serviços gratuitos e em
receber recursos provenientes
de prestações pecuniárias impostas em processos criminais
em trâmite naquela unidade
judicial. As entidades interessa-

das no cadastramento devem
estar sediadas em municípios
situados na Jurisdição da Subseção de Guarabira: Alagoinha,
Araçagi, Araruna, Bananeiras,
Belém, Borborema, Cacimba
de Dentro, Caiçara, Campo de

Santana, Casserengue, Cuitegi, Dona Inês, Duas Estradas,
Guarabira, Lagoa de Dentro,
Logradouro, Mulungu, Pilões,
Pilõezinhos, Pirpirituba, Riachão,
Serra da Raiz, Serraria, Sertãozinho e Solânea.

O prazo para cadastro ficará aberto por tempo indeterminado. Os interessados devem
obter maiores informações, no
horário das 9h às 18h, pelo telefone (83) 36138100 ou pelo
e-mail: 12vara@jfpb.jus.br.

Circuito Verão: Fundac comemora adesão de jovens
Foto: Divulgação

A primeira semana do
Circuito Verão, que acontece
nas unidades socioeducativas
da Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente
‘Alice de Almeida’ (Fundac), fechou com um saldo positivo no
que diz respeito à participação
de jovens e adolescentes privados de liberdade. O projeto
criado para ocupar lacuna das
aulas nesse período de férias
escolares tem mobilizado socioeducandos em várias ações
e as sessões de cinema se destacam com boa participação
entre eles.

Foram cinco sessões de
cinema exibidas nas unidades da capital. Duas no Centro
Educacional do Adolescente
(Internação Provisória)-CEA/
JP, uma no Centro Socioeducativo Edson Mota (CSE), uma
no Centro de Atendimento
Socioeducativo Rita Gadelha
e uma na Semiliberdade. O
jornalista e produtor cultural
Orlando Junior, responsável
pela seleção e exibição de curtas e longas, afirmou que as
sessões têm transcorrido de
forma muito legal e participativa.

Empreendedoras e o Jampa
Invisível arrecadam doações

Hidrovia Paraguai-Paraná
terá novo acordo no Mercosul

Beatriz de Alcântara

para a população em vulnerabilidade social, a campanha também tem planos de
oferecer um lanche para o
dia da distribuição. “Estamos
prevendo ter, nesse dia, uma
média de 50 pães, 50 fatias de
queijo, presunto e pó de café,
como forma de proporcionar
aos atendidos um café solidário”, completou Fany.
Aos interessados em contribuir com a ação social, os
grupos estão recebendo doações presenciais e também
via Pix, através do número
059.463.094-04. Também é
possível entrar em contato
por meio do WhatsApp (83) 9
9895-8336 da presidente da

Carol Siqueira

alcantarabtriz@gmail.com

A solidariedade e o bem
-estar coletivo são os pilares
da ação social que envolve
uma parceria entre o projeto
Jampa Invisível e a Associação
das Mulheres Empreendedoras da Paraíba (AME-PB).
O objetivo da iniciativa é arrecadar doações que visam
atender pessoas em situação
de vulnerabilidade social nas
ruas da capital paraibana. Os
donativos que serão reunidos
pelas equipes envolvidas irão
compor kits de higiene pessoal a serem distribuídos para
os desabrigados.
A meta, de acordo com a
presidente da AME-PB, Fany
Miranda, é oferecer, pelo menos, 50 kits de higiene pessoal.
“Em cada um, queremos que
tenha absorventes, sabonetes,
papel higiênico, creme dental,
escova de dentes, desodorante, shampoo, calcinhas novas
e barbeador”, explicou.
Além da entrega dos kits

O objetivo da iniciativa
é atender pessoas
em situação de
vulnerabilidade social
nas ruas da capital

O projeto ocupa lacuna das aulas no período de férias escolares promovendo ações

AME-PB, Fany Miranda, ou do
perfil oficial do Jampa Invisível
no Instagram, o @jampainvisivel.

Conheça os projetos
A Associação das Mulheres Empreendedoras da
Paraíba é um coletivo com o
intuito de capacitar, orientar,
trocar informações e formar
parcerias entre as associadas,
além de buscar locais para
exposições coletivas em feiras
e demais espaços públicos.
Já o Jampa Invisível é um
grupo que promove a visibilidade de pessoas consideradas
como invisíveis sociais, como
pessoas em situação de rua
ou em ocupações. O coletivo
conta as histórias dessas pessoas através das redes sociais,
como o Instagram @jampainvisivel, e também desenvolve
campanhas solidárias a fim
de dar condições necessárias
que garantam a proteção dos
Direitos Humanos dessa população, possibilitando que
estas sejam vistas.

Agência Câmara

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional da Câmara dos
Deputados aprovou acordo
assinado pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul sobre o funcionamento da Secretaria
Executiva do Comitê Intergovernamental da Hidrovia
Paraguai-Paraná, sediada
na cidade de Buenos Aires,
na Argentina.
O acordo foi assinado
em Assunção, no Paraguai,
em 9 de março de 2018, e
depende de ratificação pelo
Congresso Nacional para
entrar em vigor. O texto
tramita na Câmara na forma do Projeto de Decreto
Legislativo 927/21.
O documento analisado pelos deputados trata
sobre a sede do comitê, detalhando as relações entre a
Secretaria Executiva do Comitê Intergovernamental

“Temos observado o interesse dos socioeducandos,
principalmente porque estou
levando para as sessões representantes dos eixos Saúde Mental (Sheila Milene),
Serviço Pós-Medida (Renata
Brito) e Abordagem Familiar
e Comunitária (Taiza Gomes)
e isso torna as sessões muito
mais ricas no que tange às discussões, pós-sessão dos temas
apresentados”, disse.
Para Orlando, “os adolescentes gostam e vemos a
vontade que eles têm de falar e participar, o que cumpre,

da Hidrovia Paraguai-Paraná (CIH) e o país sede do
órgão, a Argentina.
O texto estabelece a
base jurídica para o desempenho das funções da
Secretaria Executiva do
CIH: personalidade jurídica, normas de comunicação, inviolabilidade da sede
da instituição, isenções
tributarias, imunidades
diplomáticas do secretário-executivo e demais funcionários do órgão, normas
sobre moeda e câmbio, entre outros.
A proposta completa o
Acordo de Santa Cruz de la
Sierra, que regulamenta a
navegação fluvial compartilhada no curso da hidrovia
Paraguai – Paraná. Fazem
parte do tratado de cooperação, assinado em 1992,
Argentina, Bolívia, Brasil,
Paraguai e Uruguai.
O relator, deputado
Rubens Bueno (Cidadania
-PR), afirmou que o texto
traz normas de praxe in-

de certa forma, os objetivos
do projeto Cine Transformar,
criado pelo coordenador do
eixo Esporte, Cultura e Lazer,
Nilton Santos, que é fazer com
que o socioeducando descubra
seu lugar na sociedade e lute
por ele”.
Entre os filmes exibidos
nesta primeira semana do
Circuito Verão estão os curtas
“Uma História de Futebol”, “O
Outro Par”, “Liberdade Além
da Janela”, “O Cachorrinho e a
Garça”, “Num Piscar de Olhos”,
“Parcialmente Nublado”, “Qual
o Sentido da Vida?”, “Luíza”. e

ternacional e vai contribuir
para o melhor funcionamento do Comitê Intergovernamental da Hidrovia
Paraguai-Paraná.
“O que permitirá, consequentemente, o incremento da cooperação nos
programas e projetos envolvendo o atual funcionamento da hidrovia: fomento
e ampliação do tráfego da
hidrovia, da pauta de mercadorias, bem como a adoção de medidas correlatas,
inclusive as relacionadas
à segurança do transporte
das mercadorias, à segurança da navegação, à preservação ambiental, entre
outros aspectos”, avaliou.

Tramitação
A proposta ainda será
analisada pelas comissões
de Viação e Transportes;
Finanças e Tributação; e
de Constituição e Justiça e
de Cidadania antes de ser
votada pelo Plenário da Câmara dos Deputados.
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A incerteza do período da pandemia ocasionou
muita angústia, mas também direcionou o olhar
da sociedade para o cuidado com os idosos

Lúcia de Fátima (E), 69 anos,
agradece a Deus por chegar ao
final de 2021 com saúde, podendo
desfrutar da velhice com dignidade.
Goreth Campos (D), 68 anos,
deseja saúde e crescimento
espiritual para 2022

Idosos esperam mais saúde
e uma vida normal em 2022
Vacinados contra a Covid, eles desejam, agora, retomar o convívio com familiares e amigos
Sara Gomes

saragomesreporterauniao@gmail.com

Os idosos foram privados de
liberdade durante quase dois anos
de suas vidas devido à pandemia. A
incerteza desse período ocasionou
muita angústia, mas também direcionou o olhar da sociedade para o
cuidado com os idosos. O isolamento social desencadeou fragilidades
emocionais, mas também aproximou os familiares do seu idoso. O
ano de 2020 foi totalmente desafiador, em fevereiro de 2021 os idosos voltaram a ter esperança com
a chegada da vacina. Mas o que os
idosos esperam de 2022?
O presidente da Instituição de
Longa Permanência da Vila Vicentina, José Arimatéia, enfatiza que
a ausência de socialização devido
à pandemia tem sido a principal
inquietação relatada pelos idosos

Tem muita
gente desinformada
que não acredita
na vacina. Se a
gente não se unir,
a pandemia não
vai acabar nunca
institucionalizados. Apesar de já
receberem visitas, o contato ainda
é muito restrito. O maior desejo deles é que a vida volte à normalidade. “Para quem estava acostumado
a receber visita dos familiares e dos
grupos sociais, a mudança foi muito brusca. Tenho idosos independentes que gostavam de sair para
o comércio e visitar alguns familiares, então todo dia me perguntam

quando podem voltar a passear e
ter uma vida normal”, contou.
A idosa Lúcia de Fátima, 69
anos, agradece a Deus por chegar
no final de 2021 com saúde, podendo desfrutar da velhice com
dignidade e curtindo seus netos.
“Eu desejo saúde para 2022 para
continuar independente e proativa
para fazer minhas atividades diárias, quero continuar dirigindo até
quando tiver condições de saúde.
Adquiri o hábito de fazer ginástica
na pandemia pelo youtube”, disse.
Outro desejo para 2022 é que
os salários dos aposentados sejam
reajustados e que o índice de desempregados diminua. “Meu salário
é pouco, mas é fixo e meus filhos me
ajudam no que eu precisar. É lamentável que boa parte da população
brasileira não tenha o que comer.
Muitos empregos deixaram de existir por conta da pandemia”, ressal-

tou. Ela critica ainda os desinformados que não querem se vacinar,
prejudicando a coletividade e o
fim da pandemia. “Tem muita gente desinformada que não acredita
na vacina. Se a gente não se unir
a pandemia não vai acabar nunca”,
criticou.
Na vida pessoal, Goreth Campos,
68 anos, deseja saúde e crescimento
espiritual para 2022. Mas em relação à coletividade, ela deseja que as
pessoas sejam mais tolerantes em
2022, basta observar o trânsito e
a polarização política. “O trânsito
está uma loucura, pois as pessoas
estão cada vez mais impacientes.
Em relação à política, se a gente
vive em um país democrático, vamos respeitar as diferenças. A situação do Brasil já está complicada demais, a fome e o desemprego
estão gritantes. Precisamos nos
ajudar”, opinou.

Pandemia ocasionou perdas de pessoas queridas
Para o psicólogo Fabrício Oliveira, a
pandemia ocasionou muita tristeza devido as perdas de pessoas queridas para
a Covid-19 mas não pode acabar com
a esperança de dias melhores. O legado
positivo da pandemia para os idosos foi o
estreitamento das relações intergeracionais, além das ações de solidariedade no
período do isolamento social.
“Os netos passaram a ensinar seus
avós a utilizarem o celular para se comunicar e aprenderem coisas novas durante
a pandemia. Os vizinhos mais jovens passaram a comprar alimentos para os idosos
quando iam ao supermercado, mostrando

solidariedade nesse momento tão difícil.
Os abraços calorosos ainda não podem ser
sentidos, mas os sentimentos de união e
amor afloraram durante a pandemia. Logo,
os idosos esperam que esse acolhimento
permaneça em 2022”, pontuou.
Além da tolerância, Goreth Campos
espera que o idoso seja mais respeitado
na sociedade, consequentemente, o preconceito diminuiria.
“Apesar dos idosos serem cada vez
mais independentes e conectados, o
idoso ainda sofre muito preconceito por
querer aproveitar a vida da maneira que
o deixa feliz. Já sofri preconceito em um

barzinho por estar com minhas amigas
bebendo cerveja. Na época, me reprimi
mas aprendi a responder ao preconceito
à altura. Não fico mais calada diante
de preconceito por conta da idade“,
relembrou.
Na opinião dela, os pais precisam
ensinar as crianças a respeitarem os mais
velhos para que sejam bons filhos no futuro. A falta de respeito à pessoa idosa
talvez seja o principal responsável pelos
casos de violações contra esse público. A
falta de respeito é cultural, já no Japão o
idoso é considerado uma fonte de sabedoria”, comparou.
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Empréstimo
O Barcelona emprestou o meia Philippe Coutinho
ao Aston Villa da Inglaterra. O atleta pretende
voltar à Seleção Brasileira. Página 22

Editoração: Luciano Honorato

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 8 de janeiro de 2022

|

A UNIÃO

21

Botafogo quer ajuda da FPF
contra mudanças na Série C
Presidente do clube, Alexandre Cavalcanti, pediu a Michelle Ramalho para interceder junto à CBF
Foto: Ascom/Botafogo

Fabiano Sousa

É importante ressaltar
que a proposta parte de
uma associação de clubes,
não significa dizer que as
mudanças já possam
acontecer ainda este ano.
O Botafogo foi, é e
continua sendo contrário
a essa decisão

fabianogool@gmail.com

A temporada do futebol
brasileiro ainda não começou de forma oficial. Mas,
pelo menos fora das quatro
linhas, o ano começa com
divergências nos bastidores
dos 20 clubes que vão disputar o Campeonato Brasileiro
da Série C deste ano. Logo na
primeira semana de 2022, os
presidentes das 20 agremiações e a Associação Nacional
de Clubes de Futebol (ANCF)
aprovaram, de forma remota, propostas de mudanças
no formato da competição.
Dentre as mudanças,
a principal proposta foi a
realização da competição
com o formato de pontos
corridos, com jogos de ida e
volta, totalizando 38 rodadas, com os quatro clubes
melhores colocados garantindo o acesso para a Série
B. Seguindo assim o mesmo
formato da disputa das Séries A e B do Campeonato
Brasileiro.
Seguindo os seus respectivos interesses, os clubes divergiram da proposta
de mudança na fórmula de
disputa. Os nove clubes do
Nordeste defenderam a manutenção do atual formato,
alegando a ausência de cotas
de transmissões, além da
falta de ajuda financeira por
parte da CBF durante a disputa do torneio. Já o grupo

Para Alexandre Cavalcanti, a proposta de mudanças só daria certo se a CBF oferecesse aos cubes da Série C a metade do que repassa aos clubes da Série B
composto por clubes do Sul,
Sudeste, Norte e Centro-Oeste defenderam a proposta
da competição ser disputada em pontos corridos, com
os confrontos entre todos
os clubes sendo realizados
apenas em jogos de ida, na
primeira fase. A ideia seria
de que a segunda fase fosse disputada com o mesmo
formato da temporada pas-

sada – quadrangulares para
definições dos clubes classificados.
Ao final, com os 11 votos
do grupo composto pelos
clubes do Sul, Sudeste, Norte
e Centro-Oeste favoráveis à
mudança, todos os 20 clubes
acordaram para a realização
da disputa por pontos corridos, já a partir da edição
deste ano. No entanto, irão

exigir da CBF um auxílio financeiro pela participação
no campeonato, já que o
mesmo critério é seguido
nas divisões A e B do campeonato nacional.
Quem não aprovou a
mudança no torneio foi o
presidente do Botafogo, Alexandre Cavalcante. Segundo
o dirigente, a diretoria do
clube vai buscar o apoio da

Ranielle Ribeiro vai usar
amistosos para definir time

Federação Paraibana de Futebol junto à CBF para que a
proposta não seja aceita.
“É importante ressaltar
que a proposta parte de uma
associação de clubes, não
significa dizer que as mudanças já possam acontecer
ainda este ano. O Botafogo foi, é e continua sendo
contrário a essa decisão, até
que a CBF passe aos clubes

Hoje tem Perilima e
São Paulo na Copinha
Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

fabianogool@gmail.com

Durante toda a semana, o Campinense esteve
focado na realização de
treinos visando a partida
que marca o seu segundo
amistoso no planejamento
de pré-temporada para as
disputas das competições
deste ano. E hoje, às 15h30
no Estádio Renatão, em
Campina Grande, diante
o Retrô – PE, o treinador
Ranielle Ribeiro encara o
desafio como forma de colocar em teste todo o trabalho pelo seu elenco, no
início da temporada.
“Entramos na terceira
semana de treinamentos
intensos. Vamos encarar
o jogo contra o Retrô - PE
como se fosse uma partida
de três pontos. Trata-se de
uma equipe que vai nos ge-

Ranielle Ribeiro vai aproveitar o
amistoso para definir a melhor
formação do Campinense para
os jogos da Copa do Nordeste

rar as dificuldades que precisamos enfrentar. Espero
que os jogadores possam
colocar em prática tudo
aquilo que já trabalhamos
desde o início da pré-temporada”, disse.
Pensando na estreia na
Copa do Nordeste contra
o Náutico - PE, agendada
para o dia 23 deste mês,
em Recife, o comandante
rubro-negro vai aproveitar
a partida para avaliar e definir a equipe titular para
o primeiro jogo oficial da
equipe na temporada.
“Para esse segundo
amistoso, a ideia seria de
fazer algumas modificações. Mas teremos a oportunidade de fazer isso na
próxima semana, pois realizaremos mais dois amistosos. Provavelmente, o time
será o mesmo que iniciou
o jogo do último amistoso,

para que possam ganhar
de ritmo de jogo. Após isso,
iremos definir quem estará
melhor condicionado para
assumir a titularidade nos
jogos oficiais”, finalizou.

Sousa
Assim como o Campinense, quem também vai
entrar em campo neste
fim de semana é o Sousa. O Dinossauro encara hoje, às 15h45, no
Estádio Ademirzão, a
Associação Desportiva Atleticana de
Vieirópolis – ADAV,
a equipe da casa.
Coincidentemente, este será o
segundo amistoso do clube
durante o seu trabalho de
pré-temporada. No primeiro teste, o Sousa venceu o
Iguatu – CE, em solo Cearense, por 3 a 1.

Foto: Samir/Campinense

Fabiano Sousa

um suporte financeiro de,
pelo menos, 50% do que
ela repassa aos clubes da
série B, o equivalente a R$ 4
milhões. Já viabilizei com a
presidente da Federação Paraibana de Futebol o apoio
contrário a essas mudanças
que são de interesses dos
clubes do Sul e Sudeste”, comentou.
No atual formato, a Série C é disputada em duas
fases por 20 clubes, formados por dois grupos regionalizados. Na primeira fase,
dois grupos de 10 clubes se
enfrentam entre si, com os
quatro melhores colocados
de cada grupo avançando.
Na segunda fase, os oito classificados se dividem em dois
grupos e os dois melhores de
cada grupo garantem acesso
para a Série B. Os dois piores
de cada grupo da primeira
fase são rebaixados para a
Série D.

Na noite de hoje, o segundo representante do
futebol paraibano na Copa
São Paulo de Futebol Júnior entrará em campo
buscando um resultado
positivo para continuar
com chances de avanço à
próxima fase do torneio.
Após ser derrotada por 3
a 1 na estreia contra o São
Caetano, a Desportiva Perilima volta a campo a partir das 21h30, no Estádio
Anacleto Campanella, em
São Caetano do Sul, para
encarar o São Paulo – SP.
O confronto, que será
válido pela segunda rodada do grupo 21, pode definir o futuro da Águia de
Campina Grande na competição, já que em caso de
derrota, a equipe estará
praticamente eliminada.
O empate deixa o clube
com chances remotas, sendo assim, mesmo diante
de um grande adversário,
apenas uma possível vitória deixará a Perilima com
chances de avanço à fase
seguinte do torneio.
“A partida contra o São
Paulo será muito importante para os nossos objetivos. Os garotos estão
determinados a buscar um

A partida contra o
São Paulo será muito
importante para os nossos
objetivos. Os garotos estão
determinados a buscar um
resultado histórico, mas
independentemente do
resultado, o nosso trabalho
vai continuar
resultado histórico, mas
independentemente do resultado, o nosso trabalho
vai continuar. Ainda teremos mais um compromisso para tentar representar,
da melhor forma, o futebol
da Paraíba na competição”,
comentou Mizael Costa,
presidente do clube.
O campeão paraibano Sub 19 de 2021, ocupa
a vice-lanterna da chave,
com uma partida disputada e nenhum ponto somado.
Vice-campeã paraibano sub-19 de 2021, pré-requisito para a participação no torneio, a Perilima
chega para seu segundo
confronto do torneio, ocupando a vice-lanterna da
chave, com uma partida
disputada e nenhum ponto
somado.
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Philippe Coutinho troca o
Barcelona pelo Aston Villa
O atleta brasileiro estava em má-fase no futebol espanhol e, agora, espera se recuperar na Inglaterra
Foto: Jornal Marca

Agência Estado
Philippe Coutinho está
de volta ao futebol inglês.
Nesta sexta-feira, Aston Villa e Barcelona confirmaram
um acordo de empréstimo
até o final da atual temporada, com opção de aquisição em definitivo após este
período. O brasileiro de 29
anos defendeu o Liverpool
entre 2013 e 2018.
"Acordo com o Aston
Villa para o empréstimo
de Coutinho até o final da
atual temporada. O clube
inglês pagará uma parte do
salário do atleta. O acordo
está sujeito à aprovação
do jogador no exame médico e ao visto de trabalho
na Inglaterra", informou
o Barcelona, em comunicado divulgado nas redes
sociais.
O brasileiro terá chance de recuperar o bom futebol que fez o Barcelona
pagar 145 milhões de euros
(R$ 633 milhões na cotação
da época) para contratá-lo.
Coutinho desembarcou na
Espanha para ser o "substituto" de Neymar, transferido ao Paris Saint-Germain,
mas não conseguiu repetir
o mesmo futebol que exibiu
na Inglaterra.
Neste período, o meia
foi ainda emprestado ao
Bayern de Munique, em
2019. Após um início promissor, não demorou muito
para o brasileiro ser preterido e perder espaço. Com
valor de compra fixado em
120 milhões de euros (R$
724 milhões na cotação da
época), Coutinho não foi
contratado em definitivo.
O retorno à Espanha
também passou longe de
ser o ideal. Pouco tempo
depois de se recuperar de
uma cirurgia no tornozelo
direito, uma lesão no menisco do joelho esquerdo
tirou Coutinho de ação por
nove meses, fazendo o brasileiro perder metade da
última temporada e o afastando também da seleção
brasileira.
Agora, sob o comando
de Steven Gerrard, Coutinho tem nova oportunidade. "Ninguém ganha o apelido de mágico por nada",
afirmou o treinador, que
foi companheiro do brasileiro no Liverpool antes de
partir para o futebol dos
Estados Unidos.
"Ele jogou pela seleção brasileira 63 vezes.
Ele é um vencedor nato e
foi incrível no Liverpool.
Não acho que ele receberia o apelido de 'El Mago'
se não fosse um jogador
de futebol especial. Ele é
alguém que respeito muito", acrescentou.

O grande objetivo de
Philippe Coutinho com
o empréstimo para
Aston Villa é o retorno
à Seleção Brasileira,
de olho na Copa do
Mundo do Catar

Philippe Coutinho, mal no Barcelona,
chegou a ser ventilado no Flamengo,
mas preferiu voltar ao futebol inglês,
de onde tem boas lembranças

ATP de Melbourne

Rafael Nadal vence sem precisar jogar
Agência Estado
O espanhol Rafael Nadal
teve uma sexta-feira bem tranquila e sequer precisou entrar
em quadra para alcançar as
semifinais do ATP 250 de Melbourne, que serve de preparação para o Aberto da Austrália,
o primeiro Grand Slam do ano.
Cabeça de chave número 1, ele
contou com a desistência do
holandês Tallon Griekspoor,
que teve uma lesão no pé e seria seu adversário nas quartas
de final.
Depois de vencer seu
primeiro teste no retorno às
quadras, batendo o lituano
Ricardas Berankis em sets diretos, Nadal acabou desistindo
das duplas para se poupar e
agora ganhou um tempo extra
até seu próximo compromisso,
que será na semifinal contra
o finlandês Emil Ruusuvuori,
que passou fácil pelo eslovaco
Alex Molcan com as parciais de
6/2 e 6/1.
Atual número 95 do mundo, o finlandês de 22 anos enfrentará Nadal pela primeira
vez no circuito profissional.
Será apenas o quinto confron-

to de Ruusuvuori contra um
Top 10 - o espanhol é o sexto
do ranking da ATP -, mas seu
retrospecto diante de rivais
deste porte não é nada ruim,
com duas vitórias e duas derrotas. Ele já venceu o austríaco
Dominic Thiem em 2019, pelo
zonal da Copa Davis, e bateu o
alemão Alexander Zverev no
Masters 1000 de Miami do ano
passado.
Do outro lado, Nadal não
perde para um tenista de ranking tão baixo desde 2017,
quando foi superado de virada
nas oitavas de final do Masters
1000 de Montreal pelo canadense Denis Shapovalov, que
naquele momento era apenas
o 143º do mundo.
Na chave de duplas, a
campanha do brasileiro Marcelo Melo e do croata Ivan
Dodig em Melbourne ganhou
um novo capítulo nesta sexta-feira. Cabeças de chave
número 1, eles fizeram valer o
favoritismo contra o húngaro
Marton Fucsovics e Tommy
Paul triunfando em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/2.
Depois de gastarem apenas 68 minutos para carim-

bar a vaga nas semifinais do
torneio, Melo e Dodig terão
um páreo bem mais duro pela
frente. Os próximos rivais serão o uruguaio Ariel Behar e o
equatoriano Gonzalo Escobar,
quarta dupla mais bem cotada,
que bateu o americano Steve
Johnson e o japonês Yoshihito
Nishioka com o placar final de
7/6 (7/5) e 6/3.
Adelaide
Em outro ATP 250 desta semana também em solo
australiano, em Adelaide, o
francês Gael Monfils, principal
favorito ao título, conquistou
mais uma boa vitória. Depois
de ceder apenas três games
em sua estreia, nesta sextafeira ele deixou cinco pelo caminho no duelo contra o americano Tommy Paul, vencendo
com parciais de 6/4 e 6/1.
“Foi difícil, tive uma ótima
largada, mas então ele me quebrou de volta. Acho que estava
me apressando um pouco no
primeiro saque e precisava de
um pouco mais de tempo para
ter pontos livres. Depois que
acertei isso, me senti ótimo",
analisou Monfils.

Quem também passou
pelas quartas de final sem
grande dificuldade foi o croata
Marin Cilic, que novamente sacou demais, vencendo 25 dos
29 pontos disputados com o
saque. Assim como Monfils, ele
perdeu só cinco games e selou
sua vitória para cima do sérvio
Laslo Djere com o placar final
de 6/3 e 6/2.
"Servi muito bem. As

quadras aqui são bem rápidas
e acho que isso é bom para
o meu jogo. Para mim, essas
partidas são incrivelmente valiosas e espero continuar com
vitórias. Definitivamente, isso
tudo pode aumentar a minha
confiança", afirmou o cabeça
de chave 3, que enfrentará
agora o russo Karen Khachanov, que bateu o belorusso
Egor Gerasimov por 7/5 e 6/3.
Foto: Divulgação

Rafael Nadal estreou com
vitória no ATP 250 de
Melbourne, após desistência do
holandês Tallon Griekspoor

FPFS vai realizar curso de arbitragem
Laura Luna

lauraluna@epc.pb.gov.br

A Federação Paraibana
de Futebol de Salão (FPFS)
se prepara para realizar
mais um curso de formação
de árbitros, após pausa de
dois anos por conta da pandemia da Covid-19. As aulas
acontecem nos dias 29 e 30
de janeiro e 5, 6, 12 e 13 de
fevereiro. As inscrições já
estão abertas e acontecem
até o dia 26 deste mês. Estão
aptos a participar, homens e
mulheres acima de 18 anos

com segundo grau completo.
Segundo Mariana Crispim, diretora do Departamento de Arbitragem da
FPFS, a procura está acima da média, podendo ser
aberta mais uma turma,
caso seja necessário. “Como
são 30 alunos por turma, se
a demanda for maior a ideia
é abrir outra. Em apenas
dois dias já realizamos 12
inscrições”, pontua.
Esse primeiro momento será voltado para as aulas
práticas, e a posteriori os
alunos serão submetidos à

parte prática, que acontecerá durante os Jogos Escolares, com previsão para o
mês de abril. “É o estágio,
onde os alunos são acompanhados de perto e já treinam
durante as partidas”, destaca a diretora que é também

árbitra de futebol de salão.
A Paraíba tem hoje, ao
todo, 118 árbitros e anotadores (responsáveis por
anotar todas as informações da partida) ligados à
FPFS. Os cursos de formação acontecem anualmente,

Curso de Formação de Árbitros de Futsal

e a procura tem crescido a
cada edição, segundo afirmou Mariana Crispim. “Nós
temos percebido que as pessoas têm se interessado bastante, inclusive as mulheres
que também têm buscado a
formação”.

n Aulas: 29 e 30 de janeiro e 5, 6, 12 e 13 de fevereiro.
n Inscrições: Até 26/01
n Local das aulas: Colégio QI Epitácio Pessoa
n Investimento: R$ 300, com material didático incluso
n Maiores Informações: (83) 99917 9748/ (83) 98809 1287
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Lucas Moura

Com a chegada do técnico
Antônio Conte, o futebol de Lucas
Moura cresceu e ele espera voltar
à Seleção Brasileira no futuro

O dono da
bola no
Tottenham
Meia tem sido um dos principais destaques da
equipe, fazendo gols importantes, além de ter
uma boa relação com a torcida inglesa
Agência Estado
No norte de Londres, a
região de Tottenham engloba uma população marcada
pela diversidade. Poucos
lugares têm no futebol um
símbolo tão forte da sua comunidade. É isso que mantém o Tottenham como um
dos maiores clubes da Inglaterra, apesar de ter conquistado apenas dois campeonatos ingleses (1950-51 e
1960-61). O jogador que faz
sucesso pelo clube se torna
um ídolo local e nacional.
Neste momento, o atacante
Lucas Moura ocupa esse
espaço.
Ele tem sido um dos
principais destaques da
equipe nas rodadas mais
recentes. Fez dois gols importantes, um deles um golaço de fora da área, contra o
Norwich, e foi para muitos o
brasileiro com melhor rendimento entre novembro e dezembro na Premier League.
O outro gol foi no famoso
Boxing Day, em 26 de dezembro, na vitória por 3 a 0
sobre o Crystal Palace.
"Estou muito contente
com meu desempenho nos
últimos jogos, assim como o
time eu tenho crescido durante a temporada. A equipe
tem evoluído bastante, coletivamente estamos muito
fortes, o time tem feito jogos
bem sólidos, é muito difícil

A seleção sempre esteve
na minha cabeça, sempre foi
um grande objetivo e
disputar uma Copa do Mundo
sempre foi um sonho.
Acredito que ainda está em
aberto, acho que tem muita
coisa para acontecer e eu
tenho muita esperança.
furar nossa defesa. O time
está bem compacto e organizado, estou muito contente,
se continuarmos nesse caminho podemos almejar coisas
grandes nessa temporada,
mas é continuar trabalhando porque ainda falta muita
coisa", diz o jogador.
Ao percorrer as ruas
como um cidadão local, Lucas, de 29 anos e 1m72 de altura, percebe cada vez mais
essa relação íntima que o
clube tem com seus torcedores.
"Minha relação com a
torcida é muito boa, uma
troca muito bacana, o torcedor me acolheu muito bem
desde o primeiro dia, recebo
muito carinho deles quando
encontro nas ruas, nas redes sociais, até mesmo nos
estádios, é muito bacana a
relação que eu tenho com o
torcedor. O torcedor do Tottenham é muito apaixonado,

muito ligado ao clube independentemente do momento, lota sempre os estádios,
dentro e fora de casa, cantando e apoiando. Procuro
estar cada vez mais envolvido com eles, seja interagindo
pessoalmente, seja nas redes
sociais e também depois dos
jogos", afirma, mostrando
que o Tottenham, para além
do futebol, simboliza um estilo de vida.

Uma nova fase
Atualmente, o Tottenham está em sexto lugar na
Premier League. Lucas diz
que a equipe já se sente credenciada a retomar o caminho dos títulos nacionais e
conquistar pela primeira vez
a Liga dos Campeões. A chegada do treinador italiano
Antonio Conte, no início de
novembro último, também
ajudou no melhor rendimento de Lucas. E nos bons resultados da equipe.
"Cada treinador tem sua
filosofia, uma maneira de
pensar e enxergar o futebol
diferente. O Conte dispensa
comentários, é um treinador
com currículo fantástico,
um grande vencedor. O ponto principal da mudança é
a agressividade do time, a
intensidade, dando pouco
espaço para o adversário.
Taticamente mudou bastante, com o sistema que ele
gosta. O time encaixou bem

neste sistema, está muito
organizado e sintonizado,
entende o que ele pede, além
de treinar muito cada movimento", diz.
Sobre seu estilo, Lucas
ressalta que tem atuado do
jeito que mais gosta, apesar de dizer que, na Europa, também se tornou mais
versátil.
"Meu estilo de jogo é
muito claro, sou um jogador
que gosta muito de acelerar
o jogo, de criar situações de
gols para os atacantes. Gosto
de vir com a bola dominada,
de driblar, ir para cima da
marcação, sempre em direção ao gol e com objetivo.
Acho que isso agrada aos
torcedores, principalmente
pela entrega, os torcedores
gostam disso e eu sempre
vou dar meu máximo pelo
time", destaca.
Seleção Brasileira
Quando ele fala sobre
sua versatilidade, tem em
mente um objetivo que não
lhe sai da cabeça: o retorno
à seleção brasileira. "A seleção sempre esteve na minha cabeça, sempre foi um
grande objetivo e disputar
uma Copa do Mundo sempre
foi um sonho. Acredito que
ainda está em aberto, acho
que tem muita coisa para
acontecer e eu tenho muita
esperança. Tenho que continuar batalhando, fazendo

meu papel aqui e acredito
que tenho chances sim. Além
disso, hoje sou um jogador
mais versátil, tenho feito outras funções também, então
isso pode ser uma vantagem", afirma.
Com a equipe já classificada para a próxima Copa do
Mundo, o técnico Tite deverá
dar chances para novos jogadores, tentando encontrar as
melhores possibilidades até
a convocação final. E Lucas
mostra muita confiança em
fazer parte do elenco que
disputará a próxima Copa do
Mundo. Principalmente por
estar se firmando a cada dia
na Premier League.
"Vou lutar, batalhar bastante até quando for possível, sei da minha capacidade,
sei também que não é fácil
jogar em alto nível na Premier League, ser titular aqui,
a liga mais competitiva do
mundo na minha opinião.
Isso reforça muito meu sonho, me dá mais esperança",
acrescenta.
No momento em que
marcou um golaço contra o
Norwich, na vitória por 3 a
0, em 5 de dezembro, Lucas
foi ovacionado pelo estádio e levantou os braços em
direção ao céu. Vivenciou
uma emoção especial. "Foi
um belo gol, é difícil falar se
foi o mais bonito na minha
passagem pela Europa, mas
com certeza foi um dos. Fiz

alguns gols bonitos também
pelo PSG, mas sem dúvida
no Tottenham acho que foi o
mais bonito. Falei outro dia
em entrevista que não faço
tantos gols como o Harry
Kane e o Son, mas, de vez em
quando, saem alguns gols
bonitos (risos)."
Lucas aprendeu que jogar no Tottenham significa
também se envolver com
toda a região, cujo nome, segundo consta, veio de um fazendeiro de nome Tota. Por
volta do ano de 1086, Tota
era proprietário de terras
da região. Ham, de hamlet,
em inglês, quer dizer aldeia.
Tottenham, a aldeia de Tota.
Tudo começou com Tota.
Fundado séculos depois (em
1882), o Tottenham ajudou
a transformar a região em
uma aldeia global. Agora,
com a ajuda de Lucas.
"Cheguei um pouco
mais para frente na história
do clube, mas pegando essa
nova era no Tottenham, esse
novo estádio, esse crescimento diante das grandes
potências globais, brigando
com grandes clubes da Premier League e da Champions
League, chegando à final em
2019. Fico muito honrado
e feliz de ter participado do
projeto do PSG lá no início
e ver o que se tornou hoje.
E também me honra muito
fazer parte da história do
Tottenham", completa.

Paulo Sousa chega ao Flamengo entusiasmado e confiante
Da redação
O novo técnico do Flamengo, Paulo Sousa, desembarcou ontem no Rio
de Janeiro mostrando muita
motivação e alegria por ter
tido a chance de comandar
o time de maior torcida do
mundo. Ele garantiu que
chegou ao clube com o conhecimento total do elenco
e diz que vai aproveitar ao
máximo essa oportunidade
de dirigir umas das grandes
equipes do futebol mundial.
“Dentro da carreira de
um treinador, essas possibilidades não acontecem muitas
vezes. O Flamengo sempre
esteve presente em qualquer
pessoa que ama o futebol, em
qualquer canto do mundo.
Eu vivia o Flamengo ainda
quando jogava, então quando

Foto: Alexandre Vital/Flamengo

você consegue um convite
assim é especial. Minha família também foi entusiasta,
estão todos felizes”, disse,
antes de prosseguir:
“Ainda tem o Braz e o
Spindel, tem a parte de logística, dos números, mas a
parte humana e tivemos uma
conversa por toda tarde, que
se estendeu até o jantar e fiz
uma análise de todo nosso
elenco, individual e em grupo, com tudo e todo pontos
que podemos trabalhar. A
qualidade individual não é
sinônimo de vitórias, ou seja,
temos que trabalhar mais
do que os outros para fazer
valer essa qualidade. Vamos
trabalhar a partir de hoje,
para segunda-feira, quando
se reapresentarem, termos
ideias e começarmos com
tudo”, acrescentou.

Para Paulo Sousa, o Rubro-Negro terá como principais adversários em 2022 o
Atlético-MG, atual campeão
da Copa do Brasil e do Brasileirão, o Palmeiras, atual
bicampeão da Libertadores,
e ainda o Red Bull Bragantino, equipe que tem o aporte
financeiro de investidores e
que estará na Libertadores
deste ano, além de ter sido
vice na Copa Sul-Americana.
“O Atlético-MG por ser
o último campeão do Brasileiro é o clube que todos
querem ganhar. Mas há sempre o Palmeiras, penso que o
Abel tem feito um trabalho
extraordinário com cultura
de vitórias e vencendo com
as próprias ideias. Penso que
o Red Bull (Bragantino) tem
tomado ótimas decisões a
respeito de investimento em

jogadores. Creio que em dois
a três anos terão condições
de disputar os grandes títulos conosco, com o Flamengo“, disse.
Apesar da força dos rivais, Paulo Sousa tem certeza
que o Fla tem todas as condições para conseguir sucesso
e muitos títulos sob seu comando.
“É a oportunidade para
podermos em conjunto ganharmos vários títulos. A
mensagem de trabalho ao
elenco é que temos qualidade
individual, temos a maior torcida do mundo e vamos satisfazê-la com a melhor qualidade de futebol“, afirmou.
O Flamengo inicia os
treinos de pré-temporada na
próxima segunda-feira (10),
no Ninho do Urubu, já sob o
comando de Paulo Sousa.

Já vestido com a camisa do Flamengo, Paulo Sousa quer vencer no clube
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China descobre cemitério
de mais de três mil anos
Local foi encontrado há alguns dias por especialistas e pesquisadores do Instituto de Descobertas Culturais e Arqueologia
Da Redação
Um cemitério com cerca de
três mil anos foi descoberto na
Vila de Shaojiapeng, em Anyang,
na província central de Henan,
informou na quinta-feira (6) a
agência estatal de notícias Xinhua
e repercutido em vários sites e
agências internacionais. O local
foi encontrado há alguns dias por
especialistas do Instituto de Descobertas Culturais e Arqueologia.
Situado há cerca de 2,4 qui-

Achado raro
Também foram encontrados
os restos de cavaleiros,
que usavam chapéus com
guirlandas de conchas e
cavalos com joias de ouro

Obituário

Aforismo
Foto: Wikipédia

“Sendo possível,
devemos morrer
amavelmente.”
(Joseph Joubert)

Mortes na História
307 — Hui de Jin, imperador chinês
482 — Severino de Nórica, apóstolo e santo italiano
1198 — Papa Celestino III
1324 — Marco Polo, explorador veneziano
1337 — Giotto di Bondone,
pintor e arquiteto florentino
1642 — Galileu Galilei,
físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano
1644 — Elias Herckmans, geógrafo, cartógrafo,
escritor e administrador holandês (PB)
1941 — Robert Baden-Powell, general britânico
1985 — Araci Cortes, cantora brasileira
2021 — Ernando Luiz Teixeira de Carvalho,
padre e escritor (PB)

Artigo

lômetros de distância do palácio
e do templo ancestral do sítio arqueológico de Yin, em ruínas que
são consideradas patrimônio da
Unesco, os arqueólogos acreditam
que o ponto era uma importante
área habitacional para o clã Ce –
em nome que foi encontrado gravado em bronze na área.
Os trabalhos já duram dois
anos e, ao todo, foram encontradas 18 fundações de edifícios, 24
tumbas, quatro fossas repletas de
restos mortais de cavalos e de seis

Kevin Kalkhoven
4/1/2022 – Aos 77 anos, de causas desconhecidas. Australiano fundador da KV
Racing Technology (KVRT), equipe que
venceu as 500 Milhas de Indianápolis com o
brasileiro Tony Kanaan, em 2013. Era destaque no automobilismo norte-americano.

carruagens, além de vários artefatos de bronze, jade e pedra, além
de conchas.
Também foram encontrados os restos de cavaleiros, que
usavam chapéus com guirlandas
de conchas e até mesmo nas testas de alguns dos cavalos foram
achadas joias de ouro e armações
de bronze.
“Trata-se de um achado muito raro entre as antigas descobertas de Anyang, que reflete o
status extraordinário e o poder

Foto: KV Racing
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Mauro Nunes Pereira
6/1/2022 – Aos 79 anos, em João Pessoa
(PB), após sofrer uma parada cardíaca.
Economista, consultor de empresa e
fundador do NAI (depois Sebrae) e do
programa Empreender (de João Pessoa
e do estado). Era irmão de outro especialista recentemente falecido, Raimundo Nunes Pereira.
Participou de inúmeras fases especiais do Sebrae paraibano e esteve na equipe que elaborou o programa de governo do ex-governador Antônio Mariz. Nasceu em Campina
Grande, em 17 de janeiro de 1942.
Freda Wineman
2/1/2022 – Aos 98 anos, de causa não
divulgada. Era sobrevivente do Holocausto. A francesa nasceu em 1923
e durante a Segunda Guerra Mundial
passou pelos campos de concentração
de Auschwitz, Bergen-Belsen, Ragun e

Foto: Divulgação

dos proprietários das carroças”,
explicou o diretor do Instituto,
Kong Deming à Xinhua.
Conforme os pesquisadores,
há ainda outros “mistérios” a serem revelados no sítio, incluindo
qual era o status social do clã Ce,
as suas subdivisões e a relação
com a família real Shang. Para
Kong, os artefatos estão “relativamente bem conservados”
e são “de grande importância”
para entender a dimensão das
ruínas de Yin.

Theresienstadt. Foi libertada dos campos de concentração
em maio de 1945, já no final da guerra.
José Juarez Bezerra
6/1/2022 – Aos 65 anos, na zona rural
de Aparecida, Sertão da Paraíba, assassinado. Foi morto a tiros de espingarda
dentro da casa. O caso está sendo investigado pela polícia.

José Carlos Alves da Silva
(Gordo de Paulo Cajá)
6/1/2022 – Aos 59 anos, em Patos (PB),
de infarto. Empresário do ramo de calçados. Deixa a viúva Maria Auxiliadora e os
filhos Renan e Ramon.
Lívio Galena
5/1/2022 – Aos 36 anos, em Teresina (PI),
em decorrência de uma pneumonia e infecção generalizada. Jornalista era âncora
da TV O Dia, afiliada da Rede TV!, no Piauí.

Foto: Notícia Paraíba
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CONTATOS
n Para críticas, correções, colaborações, sugestões,
informações sobre óbitos e propostas de temas relacionados à Seção Memorial do jornal A União, o leitor
pode entrar em contato pelo e-mail jorgerezende.imprensa@gmail.com ou pelo WhatsApp (83) 98854-1491.

Vanderley de Brito
vanderleydebrito@gmail.com

A morte agonizante do impresso
Estou completando hoje meu artigo
número 300 publicado em jornais, mas não
creio que seja um motivo de comemoração.
Comecei a escrever em jornais em julho
de 2004, como articulista semanal do
Diário da Borborema, onde estive ativo
até quando, infelizmente, este jornal foi
extinto, em 2012, juntamente com jornal
o Norte, dos Diários Associados. Duas
perdas irreparáveis para o registro tátil do
cotidiano na Paraíba.
Com o fechamento do Diário, hibernei
até 2014, quando passei a colaborar com
os cadernos especiais do Jornal da Paraíba,
mas foi breve, pois já há um tempo este
jornal impresso demonstrava olheiras
funéreas e, lamentavelmente, em abril de
2016 também fechou as portas.
Por mais dois anos fiquei com a
palavra presa na garganta, só publicava
esporadicamente em algumas revistas de
incerta periodicidade e, neste meio tempo,
o amigo e confrade Marcos Marinho me
convidou para escrever no seu jornal online A Palavra, bem como o amigo Arimatéa
Souza também me abriu as portas de
seu portal Paraibaonline. Foram grandes
oportunidades, tem gente que mataria um
para poder assinar coluna nesses portais,
escrevo neles até hoje, mas, devo dizer, não
sinto satisfação em escrever em espaço
virtual.
Finalmente, no ano de 2018 o

empresário e amigo Roberto Cavalcanti
me deu a oportunidade de publicar em
seu jornal impresso, o Correio da Paraíba,
e neste ano também, simultaneamente,
passei a assinar artigos no jornal do
estado: A União. Porém, eram espaços
intermitentes, pois com o fechamento
da maioria dos jornais impressos, havia
grande refluxo de cronistas em busca de
espaços, a maioria com melhores relações
na imprensa do que eu, de modo que fiquei
incerto, nômade, pois nenhum destes dois
jornais me garantia sedentarização.
Foi em março de 2019, que, afinal,
consegui um espaço fixo, quando o
amigo jornalista Jorge Rezende me deu
periodicidade para ficar escrevendo aos
sábados neste Caderno Memorial d’A União.
É um tema restrito, eu sei, requer muita
criatividade para manter a chama semanal,
mas gosto de desafios, já venho publicando
desde então na temática da morte e hoje
fecho um ciclo de três centenas de artigos
publicados em jornais impressos, falando,
exatamente, da gradativa morte desse tipo
de veículo de comunicação.
No ínterim em que venho escrevendo
neste caderno, vi o fechamento do Correio
da Paraíba, ocorrido em abril de 2020,
que foi o último jornal impresso particular
paraibano a descer à sepultura. Agora só
temos o A União, que é um jornal centenário
e estatal, fundado em fevereiro de 1893, e

torço para que ele dure por mais algumas
centenas de anos.
É triste ver o processo de morte do
jornal impresso. Com receitas caindo,
muitos se viram obrigados a pôr fim
na circulação impressa ou fechar.
Teoricamente, isso significa que neste
início do século 21 o hábito de ler jornais
está caindo em desuso, pois o que está
acontecendo na Paraíba se reflete no
mundo inteiro, só nos Estados Unidos
fecharam cerca de 1.800 jornais impressos
entre 2004 e 2018. O definhamento e morte
do impresso está ligado à competição por
anúncios, que é mais favorável para os
meios digitais, que já abduziram as massas,
e a maior parte dos recursos que antes
iam para jornais impressos agora está
abastecendo os gigantes digitais, como o
Facebook, por exemplo.
Os tempos estão mudando, eu sei,
mas nem toda mudança é benigna. Com
o fim gradativo dos jornais impressos
estamos condenando nossa epopeia atual
ao esquecimento, pois a informação virtual
é imediatista e instável (literalmente),
que pode sair do ar a qualquer momento
ou desaparecer para sempre nos seus
insondáveis labirintos. Eu mesmo já vi sumir
dezenas de artigos que publiquei na internet,
basta o site não manter a conta que todo seu
conteúdo pura e simplesmente evapora.
Digo com propriedade que as

Foto: Reprodução

hemerotecas são as mais ricas fontes
de informações históricas. Os jornais
impressos, com suas notícias, crônicas,
matérias, poesias, charges, críticas
literárias, recreações e diversidades,
semantizam estéticas sociais e paisagísticas
do tempo em andamento como nenhum
outro meio de comunicação. Por isso, cabe
à sociedade se insurgir contra a sua morte.
Vamos fazer anúncios e assinar os jornais
que ainda estão resistindo. Se não gosta
de ler jornais, pelo menos vai servir para
limpar janelas ou embrulhar alguma coisa.
O mais importante é legar à posteridade
acesso às ressonâncias episódicas do nosso
tempo. É uma opção de cada um de nós:
sermos vistos no futuro como a geração que
reagiu às seduções abstratas da cibermetria,
ou, para dizer o mínimo, sermos no futuro
pelo menos vistos.

(Vanderley de Brito é historiador,
arqueólogo, pesquisador e presidente do
Instituto Histórico de Campina Grande – IHCG)

Publicidades
João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 8 de janeiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:30 horas do dia 19 de janeiro de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.
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 10/08; 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)
3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado
também pelo e-mail indicado.
Araruna - PB, 07 de janeiro de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA
Pregoeiro Oficial
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:30 horas do dia 21 de janeiro de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA
LINHA ABCFARMA. 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 10/08; 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) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Araruna - PB, 07 de janeiro de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa
especializada em construção civil, para reforma e ampliação da Prefeitura Municipal de Baia da
Traição–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 99383–7991. E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.
Baia da Traição - PB, 07 de Janeiro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:30 horas do dia 26 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa
especializada em construção civil, para reforma da Unidade de Saúde Dr. Francisco Porto, localizada
na Zona Urbana – Município de Baia da Traição–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99383–7991. E-mail: licitabaia@
gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.
pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.
Baia da Traição - PB, 07 de Janeiro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação
nº IN00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA
RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS
PELO MUNICIPIO DE BELÉM, ESTADO DA PARAÍBA, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022;
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO GUARABIRA
GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 198.000,00.
Belém - PB, 03 de Janeiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2022,
que objetiva: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE
MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: THOMAS
JOSÉ BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 29.190,00.
Belém - PB, 07 de Janeiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO–PIPA) PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB,
MEDIANTE CONVÊNIO DE N° 030/2021 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELÉM–PB E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO
DA INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRÍCOS E DO MEIO AMBIENTE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ENILSON MIZAEL DA SILVA - R$ 27.000,00;
ROGERIO BORGES DE LIMA - R$ 27.000,00.
Belém - PB, 06 de Janeiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA RECEBIMENTO E
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE
BELÉM, ESTADO DA PARAÍBA, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL:
Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: 02.08 SECRETARIA DE DES. URBANO,
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.1011.2086 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 0001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 766.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 03/01/2022. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00003/2022 - 03.01.22 - ECOSOLO GUARABIRA GESTAO
AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 198.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE
MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2022. DOTAÇÃO: 2071
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELÉM 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
PRIMARIA A SAUDE – APS 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 491.44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELÉM
211.00000 RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 57.4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00007/2022 - 07.01.22
- THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 29.190,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO–PIPA) PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB,
MEDIANTE CONVÊNIO DE N° 030/2021 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELÉM–PB E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO
DA INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRÍCOS E DO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTO
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO
31.105.08.244.5003.1476.0287– 334041.158 FONTE DE RECURSO 158 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 586. VIGÊNCIA: até 07/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém
e: CT Nº 00005/2022 - 07.01.22 - ENILSON MIZAEL DA SILVA - R$ 27.000,00; CT Nº 00006/2022
- 07.01.22 - ROGERIO BORGES DE LIMA - R$ 27.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 07:30
horas do dia 19 de Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS
(GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S–10) E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO
ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS PELA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO
ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20;
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 07:00 as 13:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: licitacao@bomsucesso.
pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Bom Sucesso - PB, 06 de Janeiro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 08:30
horas do dia 19 de Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO/
PB, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DESTE EDITAL. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Federal nº 13.979/20; 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 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007.
E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Bom Sucesso - PB, 06 de Janeiro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 10:30
horas do dia 19 de Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE
LIMPEZA, DESCARTAVEIS E DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS
DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20;
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 07:00 as 13:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: licitacao@bomsucesso.
pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Bom Sucesso - PB, 06 de Janeiro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00197/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 21
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
especializada no aluguel de equipamentos de videomonitoramento, e na prestação de serviços
técnicos especializados na implantação, gestão e manutenção de uma solução de monitoramento
de imagem de formacontínua à Secretaria de Educação de Cabedelo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17;
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações:
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222.
E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/;
www.tce.pb.gov.br.
Cabedelo - PB, 07 de Janeiro de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00193/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 20 de Janeiro
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada
para locação de sistema informatizado destinado ao gerenciamento integrado da administração
tributária, em plataforma totalmente web, com suporte técnico e manutenção, incluindo a implantação,
a migração de dados, a customização, a parametrização e o treinamento de usuários, para atender
às necessidades de serviços da Secretaria da Receita Municipal de Cabedelo–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 008/13; Decreto Municipal
nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083)
3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br.
Cabedelo - PB, 0 de Janeiro de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
SRP - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2022
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO
e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade SRP - PREGÃO
PRESENCIAL nº. 001/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
LABORATORIAIS Data de abertura: 20/01/2022 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de
Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo
Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.
Caturité, 07 de janeiro de 2022.
Denise Barbosa Ferreira da Silva
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
SRP - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2022
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO
e comunica aos interessados que o SRP - PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/2022, do tipo “Menor
Preço”, cujo objeto é SIETMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS
ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. Data de abertura: 20/01/2022 às 11:30min (Horário Local).
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da
Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras
informações pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.
Caturité, 07 de janeiro de 2022.
Denise Barbosa Ferreira da Silva
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0004/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA E DIÁRIA DE
MEDICAMENTOS QUE NÃO COMPÕE O ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA DA CÂMARA DE
REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA (CMED/ANVISA) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE 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:
24/01/2022, ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/01/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO
DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 24/01/2022 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, 07 DE JANEIRO DE 2022.
MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA
Secretária Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro e sua equipe de apoio torna público
que realizará o Pregão Presencial Nº 001/2022 (Processo Administrativo Nº 012/2022). Vejamos a
seguir: Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços parcelado no corte de terra
nas propriedades dos pequenos agricultores do município de Coremas-PB, devidamente cadastrados
na Secretaria de Agricultura, visando o plantio para safra de 2021, com 04 (quatro) tratores de pneus
(Com grade aradora de 12 a 14 discos), sendo uma para cada região (Norte, Sul, Leste e Oeste),
conforme termo de referência. Data prevista para realização da sessão publicação: 19/01/2022.
Horário prevista para início da sessão publicação: 08:00 (Oito horas). Local previsto para realizada
a sessão pública e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves
Barbosa, S/N, Centro, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital:
www.coremas.pb.gov.br ou sede da Prefeitura (horário de expediente da CPL é das 08h00min às
12h00min. Informação do Pregoeiro: É obrigatório para todas as pessoas durante sua permanência
na Sessão Pública usar uma máscara e evitar contato físico, para sua maior segurança.
Coremas-PB, 07 de janeiro de 2022.
Jacé Alves de Oliveira
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro e sua equipe de apoio torna público
que realizará o Pregão Presencial Nº 002/2022 (Processo Administrativo Nº 013/2022). Vejamos
a seguir: Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços parcelado roçando de
vegetação das laterais dar estradas vicinais de terra que cortam o município de Coremas/PB, sendo
01 (um) metro de recuo de cada lado, conforme termo de referência. Data prevista para realização
da sessão publicação: 19/01/2022. Horário prevista para início da sessão publicação: 10:30 (Dez
horas e trinta minutos). Local previsto para realizada a sessão pública e recebimento e abertura dos
envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, Coremas-PB (Auditório
do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital: www.coremas.pb.gov.br ou sede da Prefeitura
(horário de expediente da CPL é das 08h00min às 12h00min. Informação do Pregoeiro: É obrigatório
para todas as pessoas durante sua permanência na Sessão Pública usar uma máscara e evitar
contato físico, para sua maior segurança.
Coremas-PB, 07 de janeiro de 2022.
Jacé Alves de Oliveira
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro e sua equipe de apoio torna público
que realizará o Pregão Presencial Nº 004/2022 (Processo Administrativo Nº 014/2022). Vejamos
a seguir: Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços parcelado no fornecimento de refeições (Lanche/quentinha/almoço/janta nas cidades de Coremas-PB e Patos-PB),
para os técnicos, equipes de apoio, médicos, advogados, Contador Geral, Engenheiro, e outros
profissionais que por força contratual tenha direito ao mesmo, quando a serviços da municipalidade,
através das diversas Secretarias, conforme termo de referência. Data prevista para realização da
sessão publicação: 19/01/2022. Horário prevista para início da sessão publicação: 14:00 (Quatorze
horas). Local previsto para realizada a sessão pública e recebimento e abertura dos envelopes
(proposta e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, Coremas-PB (Auditório do Centro
de Cultura Shaolin). Download do edital: www.coremas.pb.gov.br ou sede da Prefeitura (horário
de expediente da CPL é das 08h00min às 12h00min. Informação do Pregoeiro: É obrigatório para
todas as pessoas durante sua permanência na Sessão Pública usar uma máscara e evitar contato
físico, para sua maior segurança.
Coremas-PB, 07 de janeiro de 2022.
Jacé Alves de Oliveira
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro e sua equipe de apoio torna público
que realizará o Pregão Presencial Nº 005/2022 (Processo Administrativo Nº 015/2022). Vejamos
a seguir: Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar parcelado serviços de mão-de-obra especializada de mecânica (Partes elétrica, motor, suspenção em geral) nos veículos da linha
leves e pesada pertencente ao município e os que por força contratual tenha direito ao mesmo,
lotados nas diversas Secretarias, conforme termo de referência. Data prevista para realização da
sessão publicação: 19/01/2022. Horário prevista para início da sessão publicação: 16:00 (dezesseis
horas). Local previsto para realizada a sessão pública e recebimento e abertura dos envelopes
(proposta e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, Coremas-PB (Auditório do Centro
de Cultura Shaolin). Download do edital: www.coremas.pb.gov.br ou sede da Prefeitura (horário
de expediente da CPL é das 08h00min às 12h00min. Informação do Pregoeiro: É obrigatório para
todas as pessoas durante sua permanência na Sessão Pública usar uma máscara e evitar contato
físico, para sua maior segurança.
Coremas-PB, 07 de janeiro de 2022.
Jacé Alves de Oliveira
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro e sua equipe de apoio torna público
que realizará o Pregão Presencial Nº 006/2022 (Processo Administrativo Nº 016/2022). Vejamos
a seguir: Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços parcelado, em forma
de locação de veículo mensal para atender a demanda da Secretaria de Saúde, conforme termo
de referência. Data prevista para realização da sessão publicação: 20/01/2022. Horário prevista
para início da sessão publicação: 08:00 (oito horas). Local previsto para realizada a sessão pública
e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N,
Centro, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital: www.coremas.
pb.gov.br ou sede da Prefeitura (horário de expediente da CPL é das 08h00min às 12h00min. Informação do Pregoeiro: É obrigatório para todas as pessoas durante sua permanência na Sessão
Pública usar uma máscara e evitar contato físico, para sua maior segurança.
Coremas-PB, 07 de janeiro de 2022.
Jacé Alves de Oliveira
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro e sua equipe de apoio torna público
que realizará o Pregão Presencial Nº 007/2022 (Processo Administrativo Nº 017/2022). Vejamos a
seguir: Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços parcelado, em forma de
locação de veículo mensal para atender a demanda da Secretaria de Educação, conforme termo
de referência. Data prevista para realização da sessão publicação: 20/01/2022. Horário prevista
para início da sessão publicação: 10:30 (dez horas e trinta minutos). Local previsto para realizada
a sessão pública e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves
Barbosa, S/N, Centro, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital:
www.coremas.pb.gov.br ou sede da Prefeitura (horário de expediente da CPL é das 08h00min às
12h00min. Informação do Pregoeiro: É obrigatório para todas as pessoas durante sua permanência
na Sessão Pública usar uma máscara e evitar contato físico, para sua maior segurança.
Coremas-PB, 07 de janeiro de 2022.
Jacé Alves de Oliveira
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro e sua equipe de apoio torna público
que realizará o Pregão Presencial Nº 008/2022 (Processo Administrativo Nº 018/2022). Vejamos a
seguir: Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços parcelado, em forma de
locação de veículo mensal para atender a demanda da Secretaria de Urbanismo, conforme termo
de referência. Data prevista para realização da sessão publicação: 20/01/2022. Horário prevista para
início da sessão publicação: 14:30 (quatorze horas e trinta minutos). Local previsto para realizada a
sessão pública e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves
Barbosa, S/N, Centro, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital:
www.coremas.pb.gov.br ou sede da Prefeitura (horário de expediente da CPL é das 08h00min às
12h00min. Informação do Pregoeiro: É obrigatório para todas as pessoas durante sua permanência
na Sessão Pública usar uma máscara e evitar contato físico, para sua maior segurança.
Coremas-PB, 07 de janeiro de 2022.
Jacé Alves de Oliveira
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro e sua equipe de apoio torna público
que realizará o Pregão Presencial Nº 009/2022 (Processo Administrativo Nº 019/2022). Vejamos a
seguir: Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços parcelado, em forma de
locação de veículo mensal para atender a demanda da Secretaria de Assistência Social, conforme
termo de referência. Data prevista para realização da sessão publicação: 20/01/2022. Horário prevista para início da sessão publicação: 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos). Local previsto para
realizada a sessão pública e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): Rua
Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital: www.coremas.pb.gov.br ou sede da Prefeitura (horário de expediente da CPL é das
08h00min às 12h00min. Informação do Pregoeiro: É obrigatório para todas as pessoas durante sua
permanência na Sessão Pública usar uma máscara e evitar contato físico, para sua maior segurança.
Coremas-PB, 07 de janeiro de 2022.
Jacé Alves de Oliveira
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que realizará
a Tomada de Preços Nº 001/2022 (Processo Administrativo nº 010/2022). Vejamos a seguir: Objeto:
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 O a
Estaca 10), Rua Virgulino da Silva (Estaca 10 a Estaca 17), no município de C-oremas-PB, conforme
planilhas orçamentárias de custos. Fonte de Recursos: Contrato de repasse 1073602-18/2020-CAIXA
e Próprio (Diversos) do Município). Data prevista para realização da sessão publicação: 25/01/2022.
Horário prevista para início da sessão publicação: 08h:00min (Oito horas). Local previsto para
realizada a sessão pública e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): Rua
Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Download
do edital: www.coremas.pb.gov.br ou Prefeitura (08h00min às 12h00min).
Coremas-PB, 07 de janeiro de 2022.
Francielho Alves Barreto
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que realizará
a Tomada de Preços Nº 002/2022 (Processo Administrativo nº 011/2022). Vejamos a seguir: Objeto
1: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de pavimentação em
paralelepípedo. Vejamos a seguir: Rua Miguel Andrade de Lacerda, Travessa Monoel Ferreira
Cavalcante, Travessa Miguel Andrade de Lacerda, todas na cidade de Coremas-PB; Objeto 2:
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de pavimentação em
paralelepípedo. Vejamos a seguir: Localidade Diogo para UBS (Parte 2) na cidade de Coremas-PB;
Objeto 3: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de pavimentação
em paralelepípedo. Vejamos a seguir: Travessa Oficial de Justiça Vicente Gregório de Andrade, na
cidade de Coremas-PB. Fonte de Recursos: Próprio (Diversos) do Município). Data prevista para
realização da sessão publicação: 25/01/2022. Horário prevista para início da sessão publicação:
14h:00min (Quatorze horas). Local previsto para realizada a sessão pública e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, Coremas-PB
(Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital: www.coremas.pb.gov.br ou Prefeitura
(08h00min às 12h00min).
Coremas-PB, 07 de janeiro de 2022.
Francielho Alves Barreto
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00004/2021
Extrato de Julgamento de Recurso. Modalidade: Tomada de Preços nº 00004/2021 – cujo Objeto
é: “CONSTUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA - RURAL NO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB”. Decisão: IMPROCEDENTES os recursos apresentados pelas empresas
LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI – EPP - CNPJ: 09.326.532/000198 e CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA – CNPJ: 04.667.686/0001-20, mantendo inalterada a
decisão anteriormente prolatada, declarando-as INABILITADAS. Já o recurso apresentado pela
empresa MATRIX CONSTRUTORA EIRELI-EPP – CNPJ: 18.920.924/0001-71, foi considerado
PROCEDENTE, revertendo, portanto, a decisão que a considerava inabilitada, passando a mesma
a condição de HABILITADA no certame. As razões de julgamento se encontram disponibilizadas no
Setor de Licitações da Prefeitura de Coxixola/PB, à Avenida Manoel José das Neves, 42, Centro –
Coxixola/PB, no horário de expediente. Referência legal: Lei nº 8.666/93. Data do Julgamento do
Recurso: 07/01/2022. Vistas do processo poderão ser obtidas perante a Comissão Permanente de
Licitação. Desta forma, fica marcada a sessão pública para abertura das propostas preços para o
dia 12/01/2022, às 08h30min, Setor de Licitações da Prefeitura de Coxixola/PB.
Coxixola – PB, 07 de janeiro de 2022.
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av.
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 21 de
Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições
parceladas de combustíveis e lubrificantes destinados a atender a frota veicular própria e/ou locada da
edilidade e suas secretarias, inclusive Fundo Municipal de Saúde. 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 13:00 as 17:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com.
Edital: www.cuitedemamanguape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Cuité de Mamanguape - PB, 07 de Janeiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 09:30 horas do dia 19 de Janeiro de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas
de COMBUSTÍVEIS, destinados ao atendimento da Frota Veicular pertencente e/ou locada a esta
edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde, no exercício 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 425/17; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Curral de Cima - PB, 07 de Janeiro de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.009/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
OBJETIVO Locação do software de administração pública conforme termo de referência em
anexo I do edital.
A reunião dia 25 de janeiro de 2022, as 09hs:00min na sala da CPL,
INFORMAÇÕES: informação no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. site da prefeitura https://
www.desterro.pb.gov.br/-e-mail;prefeituradedesterrocpl@gmail.com e site do TCE_PB http://www.
tce.pb.gov.br
Desterro - PB, 04 de janeiro de 2022.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES
Pregoeira Oficial/PMD
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.010/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2022
Objetivo: Aquisição de combustíveis (Gasolina comum, Óleo Diesel S10, Óleo Diesel S500),
de forma parcelada, destinado a frota de veículos do município, conforme especificações no edital
e seus anexos.
A reunião dia 25 de janeiro de 2022 as 10hs:30min, na sala da CPL,
INFORMAÇÕES: informação no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. site da prefeitura https://
www.desterro.pb.gov.br/-e-mail;prefeituradedesterrocpl@gmail.com e site do TCE_PB http://www.
tce.pb.gov.br
Desterro - PB, 04 de janeiro de 2022.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES
Pregoeira Oficial/PMD
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.012/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2022
Objetivo: Contratação de pessoa jurídica para prestar os serviços de locação de veículos diversos
destinados a atender as demandas de todas as secretarias do município de desterro, conforme
especificações no edital e seus anexos.
A reunião dia 25 de janeiro de 2022 as 11hs:30min, na sala da CPL,
INFORMAÇÕES: informação no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. site da prefeitura https://
www.desterro.pb.gov.br/-e-mail;prefeituradedesterrocpl@gmail.com e site do TCE_PB http://www.
tce.pb.gov.br
Desterro - PB, 04 de janeiro de 2022.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES
Pregoeira Oficial/PMD
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos, que tem como objetivo a composição de cestas básicas para distribuição gratuita aos
munícipes. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2022. Início da fase de
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) OUVIDORIA NO SITE.
E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.
pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/.
Duas Estradas - PB, 05 de Janeiro de 2022
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de combustíveis e
derivados diversos, sob um raio estabelecido de 50 Km de distância da Sede do Município, distância
tecnicamente entendida como viável para abastecimento dos veículos. Abertura da sessão pública:
14:00 horas do dia 21 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma
sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; 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) OUVIDORIA NO SITE. E-mail: prefeituradeduasestradas.
pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/.
Duas Estradas - PB, 05 de Janeiro de 2022
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, para: Aquisições parceladas de medicamentos
diversos de A a Z, da Linha ABCFarma constantes na Tabela, mediante solicitação diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos quantitativos solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde deste
Município. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 24 de Janeiro de 2022. Início da fase de
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; 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) OUVIDORIA NO SITE.
E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.
pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/.
Duas Estradas - PB, 05 de Janeiro de 2022
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS LEVES< MEDIAS E PESADAS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2021.
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 03202/2021 – EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS
- 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 60 dias. ASSINATURA: 30.12.21
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM
GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a
execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo
e: CT Nº 02903/2021 – ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - 1º
Aditivo - prorroga o prazo por mais 60 dias. ASSINATURA: 30.12.21
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A FUNÇÃO DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR
(A) DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SUPERVISOR (A) E VISITADOR/
ENTREVISTADOR (A), PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ E OFICINEIROS (AS) PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
- E PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ATENDENDO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE
GADO BRAVO-PB.. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2021. ADITAMENTO: Dar
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
de Gado Bravo e: CT Nº 04801/2021 – INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. - 1º
Aditivo - prorroga o prazo por mais 90 dias. ASSINATURA: 30.12.21
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM REGISTRO NA ANP PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE FORMA
PARCELADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE
REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2021.
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 01501/2021 – LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL
LTDA - EPP. - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 31 dias. ASSINATURA: 30.12.21
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº
IN00001/2022, que objetiva: Contratação de escritório de advocacia para prestação dos serviços
especializados de assessoria e consultoria jurídica no âmbito de licitações e contratos junto a
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurinhém; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA - R$ 54.000,00.
Gurinhém - PB, 07 de Janeiro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de escritório de advocacia para prestação dos serviços especializados de
assessoria e consultoria jurídica no âmbito de licitações e contratos junto a Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Gurinhém. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação
nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém: 02.02 SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS – 04.123.0015.2004 MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – Elemento de Despesa: 33.90.39.00–Outro Serviços de Terceira
Pessoa Jurídica – 3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria.. VIGÊNCIA: até 07/01/2023. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00001/2022 - 07.01.22 - RENNAN
BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 54.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente destinados ao atendimento das
Secretarias e Fundos deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2021.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / FEB / MDE / FMS / MAC / CRAS E IGDBF 02.01 GABINETE DO PREFEITO – 02.061.0015.2003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA
– 04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO – 02.02 SECRETARIA DE
ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS – 04.123.0015.2004 MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 04.123.0015.2005 PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO
E CONTROLE INTERNO – 02.03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
– 04.122.0015.2006 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE – 12.361.0005.2008
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( – 12.361.0005.2039
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO–FUNDEB 40% – 12.361.0005.2041
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE – 12.361.0009.2009 OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 12.364.0005.2053 PROGRAMA DE APOIO À EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA – 12.365.0013.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
– 12.366.0005.2011 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 12.366.0005.2012
EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – 12.367.0005.2052 ATENDIMENTO
AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS – 13.813.0008.2027 PROMOÇÃO DE
EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS – 02.05 SECRETARIA DE SAUDE – 10.301.0006.2055
GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.0006.2013 GESTÃO DOS SERVIÇOS
BÁSICOS DE SAÚDE – PAB FIXO – 10.301.0006.2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE – FMS – 10.301.0006.2021 OPERACIONALIZAÇÃO D/ CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSOCIAL CAPS – 10.301.0006.2035 OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF – 10.301.0006.2043
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO – 10.302.0006.2036
OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL – SAMU – 10.305.0006.2046
PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA – 02.07 SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA – 04.122.0015.2025 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA –15.452.0016.2024 MANUTENÇÃO DOS SEREVIÇOS DE LIMPEZA URBANA –
26.782.0014.2049 MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS – 02.08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL – 08.122.0010.2022 GERENCIAMENTO DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL – 08.241.0017.2034 ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDOSO – 08.243.0010.2051 MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS/
– 08.243.0018.2017 ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR – 08.243.0018.2020 ERRADICAÇÃO
DO TRABALHO INFANTIL – 08.243.0018.2031 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) – 08.243.0018.2040 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA
CRIANÇA FELIZ ( PROGRA – 08.244.0010.2050 MANUNTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
DE AÇÃO SOCIAL – 08.244.0017.2029 ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA – (SERVIÇOS PSB/
CRAS) – 08.244.0017.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/
CREAS) – 08.244.0017.2044 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS
DO FNAS – 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO / 3.3.90.30.05.00. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00002/2022 - 07.01.22 até 31.12.22 - MARIA SALETE
JERONIMO DE MENDONCA - R$ 107.838,26.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE PEQUENOS REPAROS, OBRAS DIRETAS
E REFORMAS DAS ALUDIDAS SECRETÁRIAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº
00030/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM: 0202–GABINETE DO PREFEITO – 04.122.2001.2002–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
PREFEITO – 0303–SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04.122.2001.2003–MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – 0404–SECRETARIA DE FINANÇAS – 04.122.2001.2004–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANÇAS – 0505–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
– 12.361.1002.2007–MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 12.361.1002.2009–DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% – 12.361.1002.2012 – MANUTENÇÃO DO
TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE – 0606–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10.301.2001.2023–
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 0707– FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 08.122.2001.2026–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
FMAS – 0808–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 15.122.2001.2033–MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA – 0909–SEC. DESENV. TUR. M. AMB. AGRIC. E AGROPEC.
– 20.122.2001.2035– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA – 33.90.30.00–MATERIAL DE CONSUMO – 33.90.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA. VIGÊNCIA.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00003/2022 - 07.01.22 até
31.12.22 - WESLEY GLEISSON SIMÃO - R$ 176.107,75.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
ATOS DO PODER EXECUTIVO:
PORTARIA/GAB Nº 001/2022
Dispõe acerca das nomeações da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal
de Igaracy-PB e dá outras providências.
O Prefeito Constitucional do Município de Igaracy-PB, no uso das suas atribuições legais contidas no art. 42, inciso IV da Lei Orgânica do Município, considerando o disposto no Art. 51 da Lei
8666/93, bem como nas demais leis pertinentes, assim como o tratado em legislação municipal.
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear os servidores abaixo relacionados, para comporem a Comissão Permanente de
Licitações da Prefeitura Municipal de Igaracy-PB, composta pelos seguintes membros:
I – PRESIDENTE: GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES, inscrito sob o CPF DE nº 034.514.314-08,
portador da Cédula de Identidade RG nº 2449637 SSP/PB, servidor público efetivo, o qual exerce a
função de Agente Administrativo neste município, possuindo matrícula nº 1229;
II – PRIMEIRO MEMBRO: ELAINE LOURENÇO MENINO DE SOUZA, inscrita no CPF nº
102.364.844-00, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.779.023 SSP/PB, servidora pública
de cargo comissionado, a qual exerce a função de Coordenadora de Programas neste município,
possuindo matrícula nº 80306.
III – SEGUNDO MEMBRO: MARCIO JOSÉ NICÁCIO ALVES, inscrito no CPF nº 646.363.134-53,
portador da Cédula de Identidade RG nº 1.198.037 SSP/PB, servidor público efetivo, o qual exerce
a função Auditor de Contas neste município, possuindo matrícula nº 1616.
IV – SUPLENTE: RENE FERREIRA DE SOUZA, inscrito no CPF nº 032.442.164-80, portador
da Cédula de Identidade RG nº 2.449.818 SSP/PB, servidor público efetivo, o qual exerce a função
de Fiscal de Tributos Municipais, possuindo por matrícula nº 1384.
Art. 2º Os membros da Comissão Permanente de Licitações ficam responsáveis pela emissão
de editais, recebimentos de documentos, exames, julgamentos e cadastramento de todos os documentos e procedimentos relativos às licitações municipais.
Parágrafo Único – Nas ausências ou impedimentos, o presidente será substituído pelos demais
titulares, observada a ordem de antiguidade do servidor na administração municipal e membros
serão substituído pelo Suplente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando, portanto, eventuais
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito em 04 de janeiro de 2022.
Dê Ciência,
Publique-se.
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA
Prefeito Constitucional
PORTARIA/GAB Nº 002/2022
Dispõe acerca das nomeações do Pregoeiro Oficial e os membros da Equipe de Apoio da
Prefeitura Municipal de Igaracy-PB e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Igaracy-PB, no uso das suas atribuições legais contidas no art. 42,
inciso IV da Lei Orgânica do Município, considerando o disposto no Art. 51 da Lei 8666/93, bem
como nas demais leis extravagantes pertinentes, assim como o tratado em legislação municipal.
R E S O L V E:
Art. 1º Designar neste ato o servidor GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES, inscrito sob o CPF
DE nº 034.514.314-08, portador da Cédula de Identidade RG nº 2449637 SSP/PB, servidor público
efetivo, o qual exerce a função de Agente Administrativo neste município, possuindo matrícula
nº 1229, para exercer as funções de PREGOEIRO OFICIAL da Prefeitura Municipal de Igaracy.
Art. 2º Designar MARCIO JOSÉ NICÁCIO ALVES, inscrito no CPF nº 646.363.134-53, portador
da Cédula de Identidade RG nº 1.198.037 SSP/PB, servidor público efetivo, o qual exerce a função
Auditor de Contas neste município, possuindo matrícula nº 1616 e ELAINE LOURENÇO MENINO
DE SOUZA, inscrita no CPF nº 102.364.844-00, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.779.023
SSP/PB, servidora pública de cargo comissionado, a qual exerce a função de Coordenadora de
Programas neste município, possuindo matrícula nº 80306, para exercerem as funções de Equipe
de Apoio ao Pregoeiro Municipal de Igaracy-PB.
Art. 3º Resolve ainda, designar JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA, como
PREGOIRO SUBSTITUTO.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando, portanto, eventuais
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito em 04 de janeiro de 2022.
Dê Ciência,
Publique-se.
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça
Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o fornecimento
parcelado de combustíveis e lubrificantes para atender a demanda da frota de veículos da Prefeitura
Municipal de Jericó/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 02/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Jericó - PB, 07 de Janeiro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.002/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROCESSOS E RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO, COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÕES UNIFICADAS, E CONTACT
CENTER OMNICHANNEL, INCLUINDO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ATIVAÇÃO
E OPERAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/
ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO
EDITAL E SEUS ANEXOS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040246.
Data da sessão: 20/01/2022
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
licitacoes
João Pessoa, 07 de janeiro de 2022.
Dalpes Silveira de Souza
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.038/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/113920
CHAVE CGM: R5IL-I4L3-UPOT-RFRQ
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente
autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público que fará realizar
a Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.038/2021, em regime de execução de
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios a
ser realizada no dia 10 de fevereiro de 2022, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como
objeto a Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Manutenção, Recuperação e
Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Reservatório na Escola Municipal de
Ensino Fundamental (EMEF): Anita Trigueiro do Vale em João Pessoa/. A cópia do Edital e seus
anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir de segunda-feira dia 10/01/2022,
no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal
8.666/93 e suas alterações posteriores. Qualquer informação será prestada na Sala da Comissão
Setorial de Licitação na Secretaria de Infraestrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro
dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h às 16h, Fone (83) 32147218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com.
João Pessoa, 07 de janeiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.003/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUALAQUISIÇÃO DE SACO DE EXUMAÇÃO
DE OSSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO – SEDURB, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL
E SEUS ANEXOS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/098285.
Data da sessão: 20/01/2022
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
licitacoes
João Pessoa, 07 de janeiro de 2022.
Lucélia Alves Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.030/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/019762 da SEINFRA.
www.licitacoes-e.com.br, CHAVE QL83-QEOY-TXRS-WI5Q
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de seu
Pre-goeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público, que, conforme processo
ad-ministrativo Nº. 2021/019762 da SEINFRA, referente ao Pregão Eletrônico nº 07.030/2021, e nos
ter-mos da legislação vigente, foi declarado FRACASSADO, no dia 06 de janeiro de 2022, a referida
lici-tação, cujo objeto é o Pregão Eletrônico tem por objeto Contratação de empresa especializada
de Enge-nharia para Execução dos Serviços de Serviços de Infraestrutura para Implantação de
Bebedouros no Centro Administrativo Municipal , em João Pessoa,
João Pessoa, 07 de janeiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/061606 da SEINFRA.
DATA DA SESSÃO: 20/01/2022
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H - Horário de Brasília
SESSÃO DE DISPUTA: 09 H - Horário de Brasília
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DO TIMBÓ E BELA VISTA, EM
JOÃO PESSOA-PB.
CHAVE CGM: Q1EC-Y6HS-3GVW-CGY6
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público que fará realizar a
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará
a disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 916653 e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
licitacoes. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a
partir de segunda-feira 10/01/2022, nos endereços já mencionados SUPORTE LEGAL: Lei Federal
n.º 10.520/02, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, Decreto nº
7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei
Complementar nº 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro
e sua equipe de apoio, pelo Fone: 83 3214-7218.
João Pessoa,07 de janeiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Publicidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 21 de Janeiro
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Serviços de manutenção preventiva
e corretiva, assim como a reposição de peças, dos veículos que compõem a frota da Prefeitura
Municipal de Joca Claudino/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Municipal nº 058/04; Decreto Municipal nº 049/21; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3563–1075. E-mail: jocaclaudinolicitacao@
gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Joca Claudino - PB, 07 de Janeiro de 2022
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
Extrato do Termo Aditivo n.º 04 ao Contrato nº 004/2020, Tomada de Preços nº 005/2019.
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA e a empresa SENA CONSTRUÇÕES
EIRELI-ME. Objeto: Prorrogar por mais 180 (Cento e oitenta) dias a vigência do Contrato, a partir
do dia 13/01/2022.
Juarez Távora(PB), 7 de janeiro de 2022.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
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, para: Contratação de empresa para
aquisição de medicamentos diversos destinados a demanda de pacientes da Farmácia Básica do
Município de Juru PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 20 de janeiro de 2022. Início
da fase de lances: 09:05 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 5450/05;
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, 08 de janeiro de 2022.
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA
Pregoeiro Oficial
Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Pregão Presencial Nº 0004/2022
O pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 21 de
janeiro de 2022, ás 10:30 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a
Rua Antônio Vieira, nº 01, Centro, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão
Presencial, sob menor preço por item. Objeto: Contratação de empresa para aquisição parcelada de
medicamentos e leites de ordem judicial com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria
de Saúde do Município de Nazarezinho-pb.
Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 07 de janeiro de 2022.
José Higino Lins
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Pregão Presencial Nº 0005/2022
A pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 24 de
janeiro de 2022, ás 08:30 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada
a Rua Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão
Presencial, sob menor por item. Objeto: Contratação de empresa para aquisição parcelada de
materiais médico-hospitalares, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria de Saúde
do Município de Nazarezinho-pb.
Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 07 de janeiro de 2022.
Marilda Sarmento Luis
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1° TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 145/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO.
CONTRATADO: IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
OBJETO: O prazo do contrato prorroga por novo período de 12 (doze) meses, valido para 2022.
O valor mensal permanece o mesmo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93.
DATA ASSINATURA: 20 de dezembro de 2021.
Marcelo Batista Vale
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2022
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00001/2022 CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo
de Encerramento.
Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES – CNPJ Nº 15.312.658/0001-06, para prestar os serviços técnicos contábeis com
especialização em contabilidade e gestão pública, o qual registra, analisa e interpreta os dados
contábeis da Prefeitura municipal de Olho D’água-PB, além de prestar serviços de natureza contábil
nas demandas administrativas da edilidade municipal. Elaboração dos balancetes mensais, REO,
RGF, SIOPE, MSC, CPD e a prestação de contas anual do exercício de 2022, no valor mensal de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), perfazendo o valor global de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais).
Olho D’água - PB, 7 de Janeiro de 2022.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2022
TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 13, incisos II e V, cumulado com o art. 25, inciso II, todos da
Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 14.039/2020.
OBJETO: Contratação de serviços técnicos contábeis com especialização em contabilidade
e gestão pública, o qual registra, analisa e interpreta os dados contábeis da Prefeitura municipal
de Olho D’água-PB, além de prestar serviços de natureza contábil nas demandas administrativas
da edilidade municipal. Elaboração dos balancetes mensais, REO, RGF, SIOPE, MSC, CPD e a
prestação de contas anual do exercício de 2022.
EMPRESA: MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES – CNPJ Nº 15.312.658/0001-06.
VALOR R$: mensal R$ 8.000,00 (oito mil reais), mais R$ 8.000,00 (oito mil reais) referente a
elaboração do orçamento programa e prestação de contas anual, perfazendo o valor global de R$
104.000,00 (cento e quatro mil reais).
RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o parecer do
Advogado.
Olho D’água - PB, em 06 de Janeiro de 2022.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade
nº 00001/2022.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’GUA - PB
CONTRATADA: MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES – CNPJ Nº 15.312.658/0001-06
OBJETO: serviços técnicos contábeis com especialização em contabilidade e gestão pública,
o qual registra, analisa e interpreta os dados contábeis da Prefeitura municipal de Olho D’água-PB, além de prestar serviços de natureza contábil nas demandas administrativas da edilidade
municipal. Elaboração dos balancetes mensais, REO, RGF, SIOPE, MSC, CPD e a prestação de
contas anual do exercício de 2022.
VALOR MENSAL R$: 8.000,00 (oito mil reais), mais adicional de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
referente a elaboração do orçamento programa e prestação de contas anual.
VALOR TOTAL: R$ 104.00,00 (cento e quatro mil reais).
Olho D’água - PB, em 7 de Janeiro de 2022.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público, para conhecimento dos interessados
através da comisso de licitação, o resultado de julgamento de Habilitação, atendendo ao art. 109,
I “a” da lei nº 8.666/93. Foram consideradas HABILITADAS as empresas DELL ENGENHARIA e
CL CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA EPP Foram considerada INABILITADAS as empresas
as empresas PRINCESA DO VALE -ME, ABILIO FERREIA LIMA NETO EIRELI e CONSTRUTORA
RF ME. Concede o prazo de 05 dias uteis para recursos. Não havendo recursos, fica designada,
para abertura dos envelopes de propostas de preços, o dia 14 de janeiro de 2022, às 08:30 horas.
Pedra Branca-PB, 07 de janeiro de 2022.
Severino Luiz de Caldas
Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE REVOGAÇÃO
Tomada de Preço n.º 001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE
PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS – PB.
A Prefeitura Municipal de Pedro Régis-PB, torna público para conhecimento dos interessados,
que fica REVOGADO a Tomada de Preço n.º 001/2021 e seus efeitos, nos termos do artigo 49 da
Lei 8.666/93. Motivo: conforme justificativa apensada nos autos, estando presentes os pressupostos
da revogação, quais sejam, interesse público em decorrência de fato superveniente. Informamos
ainda que a justificativa técnica da revogação, encontra-se presentes nos autos do processo com
vistas franqueadas aos interessados.
Pedro Régis 06 de janeiro de 2022.
Michele Ribeiro de Oliveira
Prefeita
Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico N.º. 00059/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de expedientes para atender as necessidades de todas as secretarias do Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Vencedoras: TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI – CNPJ nº
05.301.712/0001-64, com o valor global de R$ 790.796,29 (setecentos e noventa mil, setecentos
e noventa e seis reais e vinte e nove centavos).
Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para
assinar termo contratual.
Piancó-PB, 07 de Janeiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato de ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 00051/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de combustíveis com o abastecimento na região do
município de Campina Grande-PB, atendendo as necessidades de todas secretarias da Prefeitura
Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Empresa vencedora: POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.
Item

OBJETO

MARCA

UND

QUANT.

PÇ. UNIT.

VALOR TOTAL

01

ÓLEO DIESEL S10

SHELL

Litro

80.000

5,74

459.200,00

02

GASOLINA COMUM

SHELL

Litro

65.000

6,58

427.700,00

TOTAL

886.900,00
Piancó-PB, 03 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira
Prefeito

