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João Azevêdo apresentou à categoria incorporação de 100% da bolsa desempenho em 48 meses e reajuste salarial de 10% com efeito imediato. Páginas 4 e 13

Polícia Penal aceita proposta feita pelo Governo

BC culpa crise hídrica e falta 
de insumos pela inflação alta
Em carta, presidente da instituição justifica estouro da meta da inflação, que ficou em 10,06%, a mais alta desde 2015. Páginas 4 e 18

Salão do Artesanato Com a presença de João 
Azevêdo, evento abre hoje à tarde ao público. Página 5

MP recomenda veto à licença 
remunerada para conselheiro

Em quatro anos, Paraíba teve 
13 mortes súbitas de bebês 

Preço da gasolina e do diesel 
fica mais caro a partir de hoje

Cabedelo irá reduzir capacidade 
de público em shows e eventos

Projeto de lei cria dispositivo para que conselheiros tutelares 
licenciados acumulem outros cargos públicos. Página 14

Óbito acontece, geralmente, no período de sono do recém-nas-
cido, de forma inesperada e sem causa aparente. Página 24

No primeiro aumento do ano, Petrobras reajusta o valor 
do diesel em 8% e da gasolina em 4,8%. Página 18

Anunciado pela Prefeitura ontem, novo decreto irá diminuir 
de 80% para 60% a lotação dos espaços. Página 7
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NA PARAÍBA*

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

466.088

22.630.142

307.155.337

9.609

620.281

5.488.628

CASOS vACINAS APLICADAS

------

337.168.021

9.490.712.311
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

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

A notícia do pagamento em dia da folha salarial 
dos jogadores do Treze - há 12 anos não se registrava 
essa façanha - (...) seria interessante que outros clubes 

seguissem nesta mesma direção.  Página 22
Geraldo varela

Enquanto muito se fala em maternidade real, 
acredito que ‘A Filha Perdida’ é um retrato de uma das 
muitas formas de maternidade, que expõe a irritação, 

o desgaste, a falta de privacidade  Página 10
Gi Ismael

99 ignora Semob e diz 
que vai iniciar serviço de 
mototáxi na capital
Apesar da Superintendência de Mobilidade Urbana 
estar amparada em legislação municipal, empresa 
afirma que lei federal permite a exploração 
desse serviço através de aplicativo.  Página 17

Assistência ao idoso 
reduz tempo de 
internação em 82%
Pioneiro no Nordeste, Centro de Assistência 
Avançada do Trauma do Idoso, inaugurado 
em novembro junto ao Hospital de Trauma de 
JP, chega a 100 atendimentos. Página 8

Prazo para pagamento 
do Refis do ICMS chega ao 
fim nesta quarta-feira
Data limite, tanto na cota única à vista quanto 
no parcelamento em 60 meses, é para o 
contribuinte que aderiu ao Refis do ICMS 
até o último dia 30 de dezembro. Página 3
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No Brasil - talvez no mundo inteiro -, não é comum gestores 
públicos reconhecerem a importância de seus auxiliares 
na elaboração e execução de programas de governo. Via de 
regra, impera o silêncio; persiste aquela forma de propaganda 
que o dirigente soviético Nikita Khrushchov denominou de 
“culto à personalidade”, por meio da qual líderes políticos se 
autoproclamam ou são transformados em mitos ou deuses.

A idolatria e o egoísmo são maus conselheiros quando o 
assunto é administração pública. A população pode e deve 
reconhecer os méritos de um governante, sem exceder os 
limites dessa valorização, para que o senso crítico não ceda 
terreno ao fanatismo. Do mesmo modo, cabe ao dirigente 
manter-se em vigília, para não ser traído pelo renome, 
que muitas vezes se transubstancia numa armadura de 
arrogância.

Um dos pontos altos da prestação de contas feita pelo 
governador João Azevêdo, na segunda-feira (10), no Teatro 
Paulo Pontes do Espaço Cultural José Lins do Rego, em João 
Pessoa, foi o agradecimento que o gestor fez às pessoas que 
o estão ajudando não só a cumprir o programa de governo, 
mas inclusive ir além do esperado. João reconheceu o esforço 
de cada auxiliar, sendo muito aplaudido por esse gesto de 
gratidão.

De certa maneira, a atitude do governador, apoiada por 
uma política de governo de valorização do ser humano, remete 
ao poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht, para quem a 
força motriz da transformação social são os trabalhadores e 
trabalhadoras. No entanto, para o poeta, não basta apenas ser 
um integrante das classes laboriosas; faz-se necessário ter 
consciência crítica e real interesse de mudar o estado de coisas.

Portanto, João alinhou-se aos gestores que, em certo 
sentido, procuram responder ao famoso poema de Brecht, 
“Perguntas de um trabalhador que lê”, no qual o autor 
questiona a representação elitista da historiografia, que 
enaltece os vultos e relega as legiões laboriosas que também 
constroem a história. “César ocupou a Gália./Não estava com 
ele nem mesmo um cozinheiro?”, indaga o vate alemão, no 
poema citado.

Gesto de gratidão Um personagem brasileiro
O brasileiro desconhece a história e os 

brasileiros. É um mal perpetuado desde os 
primeiros tempos na nação tupiniquim. Muitas 
vezes, feito propositalmente, desde a estrutu-
ração do ensino para que o nativo desconheça 
a sua própria história. E são inúmeros os nasci-
dos em terras brasilis que merecem  (e devem) 
ser conhecidos pelos seus pares.  Brasileiros 
que fizeram história e são praticamente anô-
nimos para a maioria dos conterrâneos. 

Um destes nomes é, sem dúvida, o do 
carioca Sérgio Vieira de Mello. O nome cer-
tamente soará como insignificante para a 
maioria dos brasileiros. Porém, o currículo 
do Sérgio é de dar inveja. Filho de um diplo-
mata, ele se formou e obteve o mestrado em 
Filosofia pela Sorbonne. 

E o que fazer com o diploma embaixo 
do braço. Bateu às portas de 
agências internacionais e aca-
bou se encontrando pelo resto 
da vida no Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Refu-
giados (ACNUR), integrando 
inúmeras missões humanitá-
rias e de paz promovidas pela 
ONU. Isso fez com que o jovem 
Sérgio, então com seus 21 anos, fosse para a 
primeira missão em Bangladesh. 

O roteiro que seguiu nas Nações Unidas o 
fez ir pelos lugares como Sudão, Chipre (após 
a invasão da Turquia), Peru, Líbano, Croácia e 
Bósnia-Herzegovina. Os que o conheceram o 
retratam como inteligente, eloquente, caris-
mático, charoso, uma pessoa que inspirava 
confiança e disposta a negociar. 

No Camboja, nos difíceis períodos de 
transição pós-governo do Khmer Vermelho 
ele adentrou as selvas para negociar com 
os líderes do grupo e fechou um acordo que 
permitiu que centenas de milhares de cam-
bojanos voltassem ao país e retomassem ao 
país após anos de refúgio e participassem 
das eleições.  

Ótimo negociador, era comum ouvir o 
secretário-geral da ONU a época, Kofi Annan, 

dizer que Vieira de Mello era “a pessoa certa 
para resolver qualquer problema”. E o mundo 
sempre teve muitos problemas.  Entre 1999 
e 2002 esteve no Timor Leste. Foi inflexível 
diante das denúncias de crimes cometidos 
pelas forças da Indonésia na região. Negociou 
e conseguiu ajudar os timorenses a tornar o 
Timor um novo país. 

A última missão era um desafio ainda 
maior: o Iraque  invadido pelos Estados Uni-
dos e seus aliados, sem o aval das Nações 
Unidos. Sérgio pretendia retornar ao Brasil 
para se casar com a economista argentina 
Carolina Larriera, que também trabalhava 
para a ONU. Levou sua equipe de confiança, 
com Carolina.  

No dia 19 de agosto de 2003, um atenta-
do a bomba contra o quartel geral da ONU em 

Bagdá, matou Sérgio Vieira de 
Mello e mais 21 pessoas, além 
de ter deixado mais de 100 
feridos. A ação terrorista foi 
reivindicada pela Al Qaeda de 
Osama Bin Laden.   

Foram várias as home-
nagens após a morte do brasi-
leiro, como o Centro Conjunto 

de Operações de Paz do Brasil, criado para 
preparar pessoal militar e civil para servir 
em missões de paz e áreas de conflito com 
atuação das Nações Unidas, que leva o nome 
Sérgio Vieira de Mello. 

Morreu o homem, ficou o legado. É pre-
ciso conhecer a história. Material para isso 
existe. A Netflix tem um ótimo documentário 
e um filme não tão bom assim, ambos com o 
título “Sergio”. Na internet, a página de outro 
documentário, “Sérgio Vieira de Mello – O 
Legado de um Herói Brasileiro” (sergioviei-
rademello.com) possui muito material. 

A base do pensamento de Sérgio: “Um 
ser humano tem o direito de viver com digni-
dade, igualdade e segurança. Não pode haver 
segurança sem uma paz verdadeira, e a paz 
precisa ser construída sobre a base firme dos 
direitos humanos”. 

O 10 de janeiro 
Perdi o receio, reforcei a máscara, 

e fui ao lado do  casal Paulo Emmanuel 
e Roberta juntar-me a Fernando Moura, 
Juca Pontes e aos devotados e devotadas 
da Casa de José Américo reiterar nossa 
fidelidade à memória do antigo dono.  

Nada de discurso, a não ser a pala-
vra de agradecimento do sobrinho-neto, 
médico e acadêmico Astênio Fernandes, 
representando a família e os sobre-
viventes coetâneos do convívio e da 
amizade do tio-avô. 

Não há remédio. Os que se foram 
não se repetem, não há um Juarez Ba-
tista igual ao que ferrou sua marca 
humana e espiritual, como 
não poderá haver outra 
Lourdinha, secretária vita-
lícia, cuidadora e chefe de 
cerimônia de uma casa em 
que a presença de notáveis, 
de grandes da República a 
candidatos e presidentes da 
Academia Brasileira termi-
nou transvertendo o retiro, 
depois da última campanha, 
na antitética “solidão po-
voada”. 

Ainda receoso, ajustei 
bem a máscara e saí me dis-
tanciando das pessoas, mouco de um 
lado, semimouco do outro. A home-
nagem estava menos na tribuna (no 
microfone) do que na galeria composta 
pela arte de Tônio exaltando as nossas 
figuras. Vivos e mortos não faziam dife-
rença, todos exaltados, isto é, alteados. 
Ergueram-se no mesmo plano, as tintas 
do artista, do criador e recriador, redu-
zindo o tempo a um só espaço. Agora o 
terraço histórico, legendário, transmu-
da-se para o hall que acessa o auditório. 
No centro, um painel com José Améri-

co na idade voluntariosa das  grandes 
forças. Tal como aparece  no verso da 
página de rosto  de “A Bagaceira”, já 
consagrada,  ou na iconografia de 1930, 
na fase do Ministério, do candidato a 
presidente, como bem documentou o 
livro-entrevista  de Aspásia Camargo.

 Em torno do painel, como se o dono 
da casa, nessa transposição, permane-
cesse no centro do terraço, um ao lado 
do outro, aparecem, fiéis, os que puse-
ram o olhar direto no herói.

Não podia ser mais tocante o aceno 
que a Fundação achou por bem fazer 
este ano. Quem não se toca ou não se 

emociona ao se ver e se sen-
tir objeto de arte? As lentes, 
hoje, até o nome perderam. 
Vulgarizou-se, abandalhou-
se a vaidade do retrato, que 
já não tem mais graça, que 
nem mais se olha. E volta 
com toda força, pelo menos 
nisto, o retrato à mão tra-
balhado por Lira, para não 
ir atrás dos holandeses que 
primeiro imprimiram as 
torres da Filipeia. 

Pós-moderno, moder-
níssimo, Flávio Tavares tem 

no retrato o seu êxtase. Os rostos se 
avivam, fulguram  na sombra. Veja-se 
o Augusto da nossa Academia! Tônio, 
patrimônio de A União, é o que faz de 
melhor. Comigo, não agora, que estou 
entre companhias muito bem parecidas 
e da melhor consideração. Mas quando 
cheguei aos 80, oito anos atrás, ele ar-
rumou um feixe de manivas, um cabaço, 
um cachorro magro e me pintou saindo 
aí de dentro. A magrém do braço da lar-
gura do cabo da enxada. Já ontem apa-
reci formalizado, graças às companhias.

 Morreu o homem, 
ficou o legado, o 

exemplo. E é preciso 
conhecer a história   

 Ainda receoso, 
ajustei bem a 

máscara e saí me 
distanciando das 

pessoas, mouco de 
um lado, semimouco 

do outro   

Mudança no empurrão

Fotolegenda Foto: Ortilo Antônio
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Pagamento pode ser na cota única à vista ou no parcelamento em até 60 meses, quitando a primeira parcela nesta quarta-feira
Hoje é o prazo limite 

para o contribuinte paraiba-
no, que aderiu ao Refis do 
ICMS até o dia 30 de dezem-
bro, efetuar o pagamento, 
tanto na opção da cota úni-
ca à vista ou na modalidade 
do parcelamento em até 60 
meses – no caso, pagando a 
primeira parcela. A adesão 
ao Refis somente será efeti-
vada após o pagamento do 
DAR (Documento de Arreca-
dação).

O Programa de Regu-
laridade Fiscal do Governo 
da Paraíba descolou as da-
tas de adesão e do prazo de 
pagamento. Por isso, o con-
tribuinte precisa efetuar o 
pagamento do DAR emitido 
até 30 de dezembro, com 
data de vencimento até 12 de 
janeiro, para garantir as van-
tagens e descontos especiais.

Todos os débitos de 
ICMS atrasados até 31 de ju-
lho do ano passado puderam 
ser renegociados, inclusive 
os que estavam na dívida ati-
va, com redução de até 80% 
das multas punitivas e mora-
tórias, além de 70% das mul-
tas acessórias.

O secretário de Estado 
da Fazenda (Sefaz-PB), Ma-
rialvo Laureano, afirmou que 
o Refis do ICMS foi mais uma 
ação importante do Gover-
no da Paraíba para mitigar 
os efeitos da pandemia nas 
finanças das empresas em 
2021, com período de paga-
mento podendo ser esten-
dido a partir deste mês de 
janeiro.

Prazo para efetuar pagamento 
do Refis do ICMS termina hoje

“Peço desculpas pelo erro. Errar 
é humano. Reconhecer o erro, 
são poucas as pessoas que sa-
bem fazer. Do prefeito de Ca-
bedelo, Vitor Hugo (DEM), em 
momento de sinceridade, reco-
nhecendo que a prefeitura er-
rou ao liberar 80% da capaci-
dade de público em shows, que 
gerou aglomerações em um 
evento na cidade. Novo decreto 
reduzirá capacidade para 60%.   

Mea culpa, eM cabedelo 
Partido de oposição na Paraíba, 
o PL do deputado Wellington Ro-
berto vem sofrendo defecções. 
O prefeito de Serra Grande, Vi-
cente Neto, aderiu à base aliada 
do governador João Azevêdo, 
com quem teve audiência para 
tratar de assuntos administrati-
vos. O prefeito de Mari, Antônio 
Gomes, seguiu caminho idênti-
co e declarou apoio à reeleição 
do gestor estadual.      

“Cada dia com a sua agonia”. De Ra-
niery Paulino, ao ser indagado se po-
derá sair do MDB, caso o partido re-
solva lançar candidatura própria ao 
governo. Esse é um assunto ao qual ele 
diz não estar preocupado, no momen-
to. “A decisão que ele tomar [Venezia-
no], eu respeitarei, mas talvez não o 
acompanharei [caso não seja em apoio 
à reeleição do governador]”.   

assunto para o futuro 

raniery fez sugestão à direção nacional do Mdb:  
“propus a baleia rossi convidar o governador” 

defecções no pl 

Vice-líder do governo na ALPB, o deputado estadual Raniery Paulino (foto) enxerga uma 
possibilidade de trazer o governador João Azevêdo para as hostes do MDB. Em entre-
vista a uma emissora de rádio, ele revelou que fez essa sugestão ao presidente na-
cional do partido, deputado Baleia Rossi, quando esteve em Brasília. “Propus a Baleia 
Rossi convidar o governador”, disse, fazendo menção à hipótese de o gestor estadual 

precisar sair do Cidadania, por conta das tratativas da legenda para formar uma 
federação com o PSDB. “Eu defendo que a gente possa dialogar sobre isso, 
ouvindo, claro o senador Veneziano. Seria importante para o MDB a filiação 

do governador”, disse. Baleia Rossi teria ficado empolgado com a sugestão. 
Em declaração recente, o governador João Azevêdo não descartou a pos-

sibilidade de sair do Cidadania, condicionando isso a uma descaracte-
rização ideológica do partido – “o que não é o caso”, disse, à 

época – ou devido aos desdobramentos advindos da possível 
união com o PSDB. O governador também já teria sido 
convidado para ingressar no PSD e no PSB.     

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Entusiasta da pré-candidatura de Sérgio Moro 
(Podemos) a presidente, o deputado Julian Le-
mos (PSL) faz distinção da direita conservadora 
representada pelo ex-juiz do viés ideológico do 
presidente Jair Bolsonaro (PL). “É uma direita 
pensante, crítica. Bolsonaro perdeu seu lastro 
moral, é uma biruta [de vento], se deixa levar 
pelas circunstâncias”.  

Julian leMos sobre Jair  
bolsonaro: “É uMa biruta” 

de saída do psdb? 

dará adeus ao pp? 

Camila Toscano admite a possibilidade de sair 
do PSDB. E já tem justificativa preparada. Deixa 
o ninho tucano se for efetivada a federação entre 
o Cidadania e o PSDB e o comando ficar com o 
governador João Azevêdo. “Mas a preço de hoje, 
não quero sair”, afirmou. Acordo prévio estabele-
ce que, nos estados, governadores ou senadores 
têm a prerrogativa de assumir a federação.  

Pensando em sua sobrevivência política, a vereado-
ra Eliza Virgínia poderá optar por sair do PP, caso se 
convença de que não terá chances na legenda para 
se eleger para a Câmara dos Deputados. “A gente 
está analisando o cenário pra saber se vai ser viável 
a chapa do PP para fazer até dois deputados”, disse, 
em entrevista a uma emissora de rádio.  
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Testagem em JP

13,7% dos exames dão positivo para Covid
A Secretaria Munici-

pal de Saúde (SMS) apli-
cou 1.100 testes de Co-
vid-19 durante o segundo 
dia de mutirão de testa-
gem da campanha Diag-
nostica João Pessoa, rea-
lizado na segunda-feira 
(10). Do total de exames 
realizados, 151 tiveram 
resultado positivo, o que 
corresponde a um índice 
de 13,7% testes positiva-
dos neste dia.

De acordo com a di-
retora de Vigilância em 
Saúde de João Pessoa, 
Alline Grisi, todas as pes-
soas que tiveram resul-
tado positivo receberam 
atendimento médico com 

as orientações necessá-
rias, inclusive sobre iso-
lamento social adequado 
e encaminhamento para 
serviços de saúde. “Com 
base nos índices registra-
dos estamos analisando o 
reforço das medidas pre-
ventivas. Mas, também é 
importante que as pes-
soas que estiverem com 
algum tipo de sintoma 
gripal se dirijam até um 
dos pontos fixo de testa-
gem”, afirmou.

Na segunda-feira 
(10), foram disponibili-
zados dois postos itine-
rantes de testagem. No 
Parque Solón de Lucena 
foram realizados 581 

exames, sendo 52 posi-
tivos. Já no Busto de Ta-
mandaré, em Tambaú, 
foram aplicados 519 tes-
tes, com 99 resultados 
positivos. Durante a ação 
foram utilizados os testes 
RT-PCR Antígeno e, para 
os casos positivos foram 
utilizados também os tes-
tes RT-PCR para fazer o 
sequenciamento viral.

Somando os dois dias 
da ação, no sábado (8) e 
na segunda-feira, foi apli-
cado um total de 2.585 
testes, sendo 361 positi-
vos. Ou seja, 13,9% das 
pessoas que procuraram 
os postos itinerantes de 
testagem tiveram exames 

positivados para o vírus.

Postos Fixos 
A Prefeitura de João 

Pessoa segue oferecendo 
testagem para Covid-19 
em postos fixos insta-
lados na Federação das 
Indústrias da Paraíba 
(Fiep) e no Laboratório 
Central de João Pessoa 
(Lacen-JP), além das uni-
dades de saúde da família 
(USF). O atendimento ao 
público é de segunda a 
sexta-feira. O horário de 
funcionamento da Fiep é 
das 8h às 12h; no Lacen-
JP, das 8h às 16h; e nas 
USF das 7h às 11h e das 
12h às 16h.

A Fiep está localizada 
na Rua Rodrigues Chaves, 
nº 99 – 1º andar, no bair-
ro das Trincheiras, pró-
ximo ao Pavilhão do Chá. 
Já o Lacen-JP fica na Rua 
Alberto de Brito, s/n, no 
bairro de Jaguaribe, ane-
xo à Policlínica Municipal.

No Parque Solón de Lucena foram 
realizados 581 exames, sendo 52 

positivos; já no Busto de Tamandaré 
foram aplic dos 519 testes, com 

99 resultados positivos

Foto: Divulgação/Secom-JP

Somando os dois dias 
da ação, no sábado (8) 

e na segunda-feira, 
foi aplicado um total 

de 2.585 testes, sendo 
361 positivos

O Programa descolou as 
datas de adesão e do prazo 
de pagamento. Por isso, o 
contribuinte precisa pagar 
o DAR emitido até 30 de 
dezembro, com data de 

vencimento até 12 de janeiro



Comunicação para o Conselho Monetário culpa aumento de commodities, escassez hídrica e falta de insumos pela alta de mais de 10%

O forte aumento dos 
preços de commodities, a 
bandeira de energia elétri-
ca de escassez hídrica e os 
desequilíbrios entre ofer-
ta e demanda de insumos, 
com gargalos globais, foram 
apontados pelo presidente 
do Banco Central, Roberto 
Campos Neto, como os prin-
cipais fatores que levaram a 
inflação a superar o limite 
superior da meta em 2021. 
A justificativa foi dada em 
carta aberta ao presiden-
te do Conselho Monetário 
Nacional (CMN), o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
devido ao descumprimen-
to pelo BC de seu mandato 
principal.

Na carta, Campos Neto 
frisou a influência da pande-
mia sobre o desvio da infla-
ção e fez questão de destacar 
que a aceleração inflacioná-
ria para níveis superiores à 
meta foi um fenômeno glo-
bal no ano passado.

O IPCA, o índice oficial 
de inflação, terminou o ano 
passado em 10,06%, 4,81 
pontos porcentuais acima 
da banda superior do obje-
tivo a ser perseguido pelo 
BC (5,25%) - o maior desvio 
em quase 20 anos, já que, em 
2002, o “estouro” foi de 7,03 
pontos porcentuais. O cen-
tro da meta era de 3,75%. 
Na última vez que o teto da 
meta havia sido rompido, em 
2015, a distância tinha sido 
de 4,17 pontos porcentuais, 
quando o IPCA registrou alta 
de 10,67%.

No documento, Cam-
pos Neto destacou que as 
pressões sobre os preços de 
commodities e nas cadeias 
produtivas globais refletem 
mudanças no padrão de con-
sumo causadas pela pande-
mia de Covid-19, com au-
mento da demanda por bens, 
impulsionadas também por 
políticas expansionistas.

“Esses desenvolvimen-
tos, que ocorreram em nível 
global, geraram excesso de 
demanda em relação à oferta 
de curto prazo de diversos 

bens, causando um desequi-
líbrio que, em diversos paí-
ses e setores, foi exacerbado 
por falta de mão-de-obra, 
problemas logísticos e gar-
galos de produção. De fato, 
a aceleração significativa da 
inflação em 2021 para níveis 
superiores às metas foi um 
fenômeno global, atingindo 
a maioria dos países avan-
çados e emergentes.”

A carta aberta é uma exi-
gência do sistema de metas, 
criado em 1999, quando a 
inflação fica fora do intervalo 
de tolerância, para explicar as 
razões do descumprimento e 
indicar providências para o 
retorno à meta, assim como 
o prazo para que isso ocorra.

A última carta envia-
da pelo BC para justificar 
o descumprimento do seu 
mandato foi relativa ao ano 
de 2017, mas, daquela vez, o 
presidente à época, Ilan Gol-
dfajn, teve de explicar o por-
quê de a inflação ter ficado 
aquém da meta, em 2,95%. 
Além de 2015 e 2002, o limi-
te superior da meta também 
foi rompido em 2001 e 2003.

Thaís Barcellos 
Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

Em carta, Banco Central justifica 
estouro da meta da Inflação 2021
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Diagnóstico do câncer

No Largo da Gameleira

Convênio oferece exames de 
última geração com Pet Scan

Feira Móvel do Produtor vai 
até domingo em João Pessoa

Através de uma par-
ceria entre a Prefeitura de 
João Pessoa e o Hospital 
Napoleão Laureano, o ser-
viço público de saúde na 
Paraíba dá um importante 
passo para o diagnóstico 
do câncer, permitindo um 
tratamento mais ágil da 
doença. Trata-se da utiliza-
ção do Pet Scan oncológico, 
um equipamento de últi-
ma geração, que terá o seu 
primeiro exame realizado 
através do Sistema Único de 
Saúde (SUS), hoje, às 12h.

O novo convênio, 
firmado através do SUS, 
permitirá a realização de 
48 exames por mês, bene-
ficiando dezenas de pa-
cientes com acesso a um 
equipamento novo e de alta 
qualidade clínica. “A Prefei-
tura de João Pessoa já tem 
pactuado com o Laureano 
várias ações na área da on-
cologia e, através de uma 
repactuação, foram resol-

vidas pendências por uma 
portaria do Ministério da 
Saúde, com a inclusão des-
se novo equipamento Pet 
Scan. O primeiro exame 
desse tipo disponibilizado 
pelo SUS aqui na Paraí-
ba será realizado hoje. Se 
trata do primeiro creden-
ciamento e certamente vai 
fazer muita diferença na 
vida de quem precisa”, res-
saltou a secretária muni-
cipal de Saúde, Margareth 
Diniz.

O Pet-CT oncológico 
é um exame por imagem 
com alto nível de detalha-
mento, feito em uma má-
quina que agrega técnicas 
de Tomografia Computa-
dorizada (CT) e Tomografia 
por Emissão de Pósitrons 
(PET). “Aguardávamos com 
expectativa esse convênio 
entre a Prefeitura de João 
Pessoa e o Hospital Napo-
leão Laureano, que chegou 
em boa hora para reforçar 

o atendimento e o acesso 
às pessoas que dependem 
dessa nova tecnologia. Esse 
é um exame complexo, 
onde se faz a varredura do 
corpo inteiro para detectar 
as possíveis anomalias nas 
células”, destacou Marcelo 
Lucena, presidente da Fun-
dação Napoleão Laureano.

Pet Scan
É um exame de ima-

gem similar à tomografia 
computadorizada, com 
a máxima capacidade de 
identificar alterações nas 
células em estágios muito 
iniciais. Esse teste é de ex-
trema importância para o 
diagnóstico de linfoma, pois 
aponta onde há linfonodos 
alterados, indicando o esta-
diamento da doença. Esse 
estadiamento é o processo 
para determinar a localiza-
ção e a extensão do câncer 
presente no corpo de uma 
pessoa.

Quem passar pelo Lar-
go da Gameleira a partir de 
hoje até o próximo domin-
go, das 15h às 21h, vai en-
contrar uma variedade de 
produtos como artesanato, 
gastronomia, flores artesa-
nais e produtos da agricul-
tura familiar. Isso porque, 
fortalecendo as atividades 
turísticas na cidade no mês 
das férias, a Feira Móvel do 
Produtor neste mês de ja-
neiro acontece exclusiva-
mente no local.

O projeto, promovido 
pela Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (Se-
durb), surgiu no meio do 
ano passado e, em seis 
meses, conseguiu propor-
cionar mais de R$ 400 mil 
em vendas para microem-
preendedores, produto-
res rurais e artesãos, com 
vínculo na Prefeitura. Até 

o dia 16, a feira acontece 
no Largo da Gameleira e 
a expectativa é  que, na 
primeira edição do ano, o 
maior fluxo de clientes seja 
de turistas.

“Adaptamos o horário, 
estendendo até 21h, por-
que a orla da nossa cidade 
está com um grande núme-
ro de turistas. Daremos a 
visibilidade necessária para 
que eles possam mostrar 
seus produtos para pessoas 
de várias regiões do país e 
também para que garan-
tam uma renda extra nesse 
período de aquecimento 
da economia”, destacou Fá-
bio Carneiro, secretário de 
Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb).

Ainda neste mês, será 
preciso fazer o planejamen-
to do evento para este ano, 
bem como as capacitações 

dos profissionais envolvi-
dos. Em virtude disso, o 
projeto acontecerá excep-
cionalmente durante esses 
três dias, apenas, diferente 
das outras edições.

Uma novidade para 
este ano, é que a Feira Mó-
vel será temática, conforme 
as estações do ano. “Vamos 
destacar os produtos de 
cada estação, por exemplo, 
agora no verão, as frutas 
cítricas e as cores vibrantes 
estão em evidência. Então 
estamos orientando nos-
sos produtores e artesãos 
para que destaquem esses 
artigos e, no decorrer das 
próximas edições, teremos 
outras novidades”, adian-
tou a assessora técnica da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano e organi-
zadora do evento, Jaciara 
Medeiros.

Foto: Kleide Teixeira/PMJP

Evento “estaciona” hoje no Largo da Gameleira, em Tambaú, fortalecendo atividades turísticas na capital

Decreto zera alíquota para 
produtos usados em hospitais

A Secretaria-Geral da 
Presidência da República in-
formou ontem que o presi-
dente da República, Jair Bol-
sonaro, editou decreto para 
zerar alíquotas de importação 
de produtos hospitalares. O 
ato será publicado no Diário 
Oficial da União (DOU) de 
hoje, segundo a pasta.

Em nota, a Secretaria de-
talha que serão retiradas as 
alíquotas de PIS/Pasep, Co-

fins, PIS/Pasep-Importação e 
Cofins-Importação incidentes 
sobre cateteres intravenosos 
periféricos, de poliuretano 
ou de copolímero de ETFE, e 
de artigo para fístula arterio-
venosa, composto de agulha, 
base de fixação tipo borbole-
ta, tubo plástico com conector 
e obturador.

"Estima-se uma perda 
de arrecadação da ordem de 
R$ 3,50 milhões por mês para 
o ano de 2022, R$ 45,27 mi-
lhões para o ano de 2023 e 

R$ 48,57 milhões para o ano 
de 2024", informa a secreta-
ria. "A perda de arrecadação 
para o ano de 2022, no en-
tanto, será compensada por 
meio da elevação de 5% para 
10% das alíquotas do IPI in-
cidente sobre vidros planos 
classificados. Para os anos 
seguintes, a perda já será 
contemplada na estimativa 
de receita anual. O Decreto 
modifica o Anexo III do De-
creto nº 6.426, de 7 de abril 
de 2008", acrescenta.

2022 terá patamar inferior a 2021
Após o IPCA ter registrado alta 

de 10,06% em 2021, muito acima 
do teto da meta de 5,25% para o 
ano passado, o presidente do Ban-
co Central, Roberto Campos Neto, 
alegou em carta aberta ao ministro 
da Economia, Paulo Guedes, que as 
projeções do órgão apontam para 
uma queda na inflação já no começo 
de 2022, chegando a dezembro em 
um patamar “significativamente” 
inferior ao de 2021.

No documento, Campos Neto 
cita as projeções do Relatório Tri-
mestral de Inflação de dezembro, 
de um IPCA de 4,7% em 2022, 3,2% 
em 2023 e 2,6% em 2024. Apenas 
neste ano, a queda projetada pelo 
BC na inflação é de 5,4 pontos por-
centuais. Para 2022, o centro da 
meta estabelecida pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN) é de 
3,50%, com tolerância de 1,5 p.p. 
(2,00% a 5,00%).

“O cenário é de convergência 
da inflação para as metas ao lon-
go do horizonte relevante. Nesse 
cenário, em 2022, a inflação ainda 
se mantém superior à meta, embo-
ra dentro do intervalo de tolerân-
cia, em virtude dos efeitos inerciais 
da inflação de 2021. Esses efeitos 
são contrabalançados pela política 

monetária, embora não de forma 
integral, em virtude das diferenças 
temporais entre os impactos inerciais 
dos choques, de prazo mais curto, 
e os efeitos da política monetária, 
mais concentrados no médio prazo”, 
argumenta o presidente do BC na 
carta.

Campos Neto repete ainda no 
documento o comunicado da última 
reunião do Comitê de Política Mo-
netária (Copom) que elevou a Selic 
para 9,25% ao ano em dezembro, 
destacando ser apropriado que o 
ciclo de aperto monetário avance 
significativamente em território con-
tracionista. Ele também mantém a 
sinalização de um novo aumento 
de 1,5 p.p. na reunião de fevereiro, 
para 10,75% ao ano. “O Comitê 
irá perseverar em sua estratégia 
até que se consolide não apenas o 
processo de desinflação como tam-
bém a ancoragem das expectativas 
em torno de suas metas”, repete a 
carta.

A carta aberta é uma exigên-
cia do sistema de metas, quando 
a inflação fica fora do intervalo de 
tolerância, para explicar as razões 
do descumprimento e indicar provi-
dências para o retorno à meta, assim 
como o prazo para que isso ocorra.

Agência Estado



De olho na lista
O Procon-PB está realizando a “Operação Volta às Aulas” 
com o objetivo de coibir solicitações abusivas na lista de 
material feita pelos colégios aos pais de alunos. Página 6
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Evento, que reunirá 400 artesãos e deve atrair 100 mil pessoas, será aberto às 15h pelo governador João Azevêdo 

Salão do Artesanato começa 
hoje na orla do Cabo Branco

Paraíba
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A 33ª edição do Salão do 
Artesanato Paraibano será 
aberta hoje, às 15h, em João 
Pessoa, pelo governador João 
Azevêdo. O evento, que ocor-
rerá até 6 de fevereiro, em 
uma megaestrutura na orla 
de Cabo Branco, vai reunir 
trabalhos de 400 artesãos, 
mostrando o potencial cultu-
ral e econômico do segmento 
para um público estimado em 
100 mil pessoas.

Nesta edição, artesãs 
dos municípios de Pitimbu, 
Cabedelo e João Pessoa que 
trabalham com matérias-pri-
mas do ambiente-marinho, a 
exemplo de escamas de peixe 
e conchas de marisco, serão 
as homenageadas, sob o tema 
"Toda Arte que Vem do Mar".

O governador João Aze-
vêdo, que tem destacado o 
potencial econômico do ar-
tesanato paraibano, falou da 
satisfação da volta do Salão 
do Artesanato de forma pre-
sencial. "Ano passado, devido 
à pandemia, não fizemos o 
Salão presencial, foi on-li-
ne, mas este ano, felizmen-
te, estamos com o Salão do 
Artesanato na Praia de Cabo 
Branco, que tem bastante 
movimentação de turistas e 
também de pessoenses. Va-
mos ter 400 expositores pa-
raibanos mostrando diversos 
tipos de artesanato", frisou, 
lembrando o lado solidário 
do evento que, de forma não 
obrigatória, vai solicitar um 

quilo de alimento não pere-
cível, em uma parceria entre 
a Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Humano e o 
Hospital Padre Zé.

O chefe do Executivo es-
tadual convidou toda a po-
pulação para prestigiar o 33° 
Salão do Artesanato Paraiba-
no: "Todos estão convidados 
a prestigiar este Salão, que 
vai homenagear toda arte 
que vem do mar. Vale a pena 
conhecer nosso belo artesa-
nato, que hoje é um segmento 
muito forte aqui na Paraíba", 
disse.

Por sua vez, a primeira-
dama do Estado e presidente 
de Honra do Programa do 
Artesanato Paraibano (PAP), 
Ana Maria Lins, desejou sorte 
aos artesãos, lembrando os 
momentos difíceis que a ca-
tegoria enfrentou por conta 
da pandemia mesmo com as 
ações adotadas pelo Governo 
do Estado. "Com a chegada 
deste momento, após tudo 
que passamos, o sentimento 
é de muita felicidade. O Salão 
é um evento que, além de di-
vulgar as riquezas da Paraíba, 
significa geração de renda, de 
emprego, dando dignidade 
aos artesãos e artesãs. Dese-
jo muita sorte nesta grande 
retomada", comentou.

A gestora do PAP, Mariel-
za Rodriguez, também desta-
cou a expectativa com o re-
torno do evento presencial. 
"O coração de todos nós que 

fazemos o PAP, de nossos par-
ceiros, está a mil, com muita 
expectativa. O sentimento é 
de gratidão; ao governador 
João Azevêdo pelo apoio e 
envolvimento pessoal nessa 
retomada, à presidente de 
Honra do PAP, Ana Maria Lins, 
por todo o estímulo e ações 
nos momentos mais difíceis, e 
aos nossos artesãos e artesãs, 
por terem acreditado na che-
gada deste momento. Agora a 
responsabilidade fica com a 
população em prestigiar esse 
Salão, que é tão simbólico, tão 
importante", disse. 

O evento, tradicional-
mente realizado duas ve-
zes ao ano – em janeiro, em 
João Pessoa; e, em Campina 
Grande, no mês de junho – já 
faz parte do calendário de 
eventos do estado, sendo 
uma grande oportunidade 
de reunir a família e amigos, 
pois, além das peças artesa-
nais, verdadeiras obras de 
arte, conta com o melhor da 
gastronomia e com diversas 
atrações culturais.

Estimativa de R$ 1 mi em negócios
Artesãs dos municípios de Pitimbu, 

Cabedelo e João Pessoa serão as grandes 
homenageadas do 33° Salão do Artesa-
nato, cumprimento a promessa do gover-
nador João Azevêdo, feita ao grupo ainda 
no primeiro ano da gestão.

Lia Caju, do município de Pitimbu, 
não esconde a satisfação de ser homena-
geada no principal evento do segmento. 
"Quando Marielza me deu a notícia de 
que a gente ia ser homenageada nesse 
Salão, fiquei sem palavras. Mesmo com 
a certeza do valor do nosso trabalho, só 
temos a agradecer ao governador João 
Azevêdo pela lembrança", comentou.

O tema desta edição, "Toda Arte que 
Vem do Mar", proporcionou o surgimento 
de novos talentos, a exemplo da artesã do 
bairro Renascer, em Cabedelo, Josicleide 
Francelino. "É com grande orgulho e com 
muita responsabilidade que tanto parti-
cipo quanto recebo essa homenagem do 
Salão do Artesanato", agradeceu.

Com a participação dos trabalhos de 
400 artesãos, reunindo as mais diversas 
tipologias do Litoral ao Sertão do Estado, a 
organização do evento estima um volume 
de negócios, entre vendas e encomendas, 
em R$ 1 milhão, com um público estima-
do em 100 mil pessoas. 

Além das homenagens, o Salão vai 
contar com uma galeria com 11 artesãos, 
além de um espaço ambientado com uma 
réplica do Centro de Renda Renascença 
e do Artesanato (Crença). Localizado em 

Monteiro, no Cariri paraibano, o equipa-
mento foi entregue pelo governador João 
Azevêdo, em parceria com a prefeitura do 
município, em novembro do ano passado. 

O horário de visitação do Salão do 
Artesanato será das 16h às 22h, de hoje 
a 6 de fevereiro. A megaestrutura, com 
os trabalhos de 400 artesãos, fica loca-
lizada na orla de Cabo Branco, número 
2.260, logo após o Jangada Clube (an-
tigo prédio do BNB Clube). 

O Salão do Artesanato Paraibano 
é uma realização do Governo da Paraí-
ba e do Sebrae-PB em parceria com o 
Empreender-PB; Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC); Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba  (Cagepa); Depar-
tamento Estadual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB); Junta Comercial do Estado 
da Paraíba (Jucep); Procon-PB; Fundação 
Espaço Cultural José Lins do Rego (Fu-
nesc); Federação das Indústrias do Estado 
da Paraíba (Fiep); Prefeitura Municipal de 
João Pessoa; e Arquidiocese da Paraíba.

SERVIÇO 
n 33° Salão do 
Artesanato Paraibano 
Data: 12 de janeiro a 6 
de fevereiro 
Visitação: 16h às 22h 
Local: Avenida Cabo 
Branco, 2.260 (após o 
Jangada Clube)

Fotos: Marcos Russo

Previsão de fortes chuvas deixa Defesa Civil em alerta
A Coordenadoria Munici-

pal de Proteção e Defesa Civil 
de João Pessoa (COMPDEC/
JP) mantém suas equipes em 
total atenção após o alerta 
de perigo potencial de chuva 
para a cidade emitido, ontem, 
pelo Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet). Isso signi-
fica dizer que há possibilida-

de de chuvas intensas, entre 
20 e 30 mm/h ou até 50 mm/
dia, e ventos intensos (40-
60 km/h), com perigo para 
queda de galhos de árvores, 
alagamentos e de descargas 
elétricas. O alerta segue até 
às 10h de hoje.

“Observa-se um signifi-
cativo aglomerado gerador 

de chuvas e, por isso, é neces-
sária atenção por 24h, espe-
cialmente na área litorânea, 
que pode registrar chuvas sig-
nificativas”, explicou Renato 
Lins, diretor de operações da 
Defesa Civil.

Para evitar algum de-
sastre, a exemplo de desliza-
mento de barreiras, e outros 

transtornos para a população, 
a Prefeitura de João Pessoa, 
através da ação contínua de 
diversas secretarias, realiza 
um trabalho preventivo. São 
limpeza e desassoreamento 
de rios, limpezas de galerias 
pluviais, poda de árvores, en-
tre outras ações.

A Superintendência 

Executiva de Mobilidade Ur-
bana (Semob-JP) também 
fica alerta em caso de chu-
va intensa. Se um condutor 
precisar acionar os agentes 
para semáforos apagados ou 
ruas intransitáveis por ala-
gamentos, é só ligar para o 
Centro Operacional de Trân-
sito e Transportes (COTT). 

Os telefones são 3218-9420 
ou 98760-2134 (WhatsApp).

 
Previsão 
Segundo o Inmet, a pre-

visão do tempo em João Pes-
soa para a quarta-feira (12), a 
previsão é de muitas nuvens 
com pancadas de chuva e tro-
voadas isoladas.

Através do 
QR Code, você 
pode acessar 
a arte do 
33º Salão do 
Artesanato 

Uma megaestrutura foi montada na orla do Cabo 
Branco para abrigar o 33º Salão do Artesanato 
Paraibano que acontecerá de hoje até 6 de fevereiro



Operação ‘Volta às Aulas’ fiscaliza o cumprimento da legislação, que proíbe itens de uso coletivo e de material de higiene

Procon-PB combate abusos 
na lista de material escolar

No início do ano letivo, 
algumas escolas particulares 
acabam solicitando na lista 
de material escolar itens em 
quantidades muito maiores 
que o necessário e produtos 
que são responsabilidade da 
instituição de ensino, como 
materiais de limpeza e de 
escritório. Com a “Operação 
Volta às Aulas”, realizada pela 
Autarquia de Proteção e De-
fesa do Consumidor (Pro-
con-PB), a prática vem dimi-
nuindo consideravelmente 
ao longo dos anos.

A  L e i  M u n i c i p a l 
8.689/1998, válida apenas 
para João Pessoa, estabelece 
que não é permitida a soli-
citação de produtos de uso 
coletivo, que devem ser for-
necidos pela própria institui-
ção de ensino, a exemplo de 
álcool, algodão, copo descar-
tável bolas de sopro, plástico 
bolha, bastão de cola quente, 
cotonete, maquiagem, lante-
joulas, fita dupla face, durex, 
toner para impressora, ma-
terial de escritório, sabonete 
líquido, pratos e talheres des-
cartáveis, entre outros.

A superintendente do 
Procon-PB, Késsia Liliana, 
esclarece que nenhum mate-
rial de uso coletivo deve ser 
solicitado na lista de material 
escolar. “Se a escola pedir cin-
co unidades de bola de sopro, 
justificando que será utiliza-
do para a compreensão do 
elemento ar, por exemplo, é 
considerado uma atividade 
pedagógica. Agora se pedir 
um pacote de bolas de so-
pro, entende-se que é para 

enfeitar a escola. Logo, não é 
responsabilidade dos pais”, 
comparou.

Segundo informações 
do Procon-PB, a lista de ma-
terial deve ser acompanhada 
de um plano de execução 
que deve descrever, de for-
ma detalhada, os quantitati-
vos de cada item de material 
e a sua utilização pedagó-
gica. É permitido aos pais 
o fornecimento parcelado 
do material. A entrega deve 
ser feita com, no mínimo, 
oito dias de antecedência 
do início das atividades. É 
proibido por lei exigir mar-
ca, modelo ou indicação de 
estabelecimento de venda 
do material, com exceção da 
venda do uniforme.

 Se o pai do aluno não 
entender a necessidade do 
material, deverá pedir es-
clarecimentos à direção da 
escola. “Caso a direção não 
justifique a necessidade de 
tal material, os pais podem 
reclamar no Procon porque 
a escola só pode pedir o que 
é destinado às práticas peda-
gógicas”, informou.

Há uns quatro anos, na 
escola da sobrinha da peda-
goga Cristhiane Cavalcanti, 
que fazia o 2º ano da edu-
cação infantil, foi solicitado 
um pincel de quadro branco 
e giz, mas como ela conhece 
os direitos do consumidor os 
produtos foram retirados da 
lista. “Questionei como esses 
materiais iriam ser utiliza-
dos, mas como não me deram 
uma justificativa plausível 
retiraram da lista. Depois da 
fiscalização dos procons, a 
prática diminuiu bastante”, 
contou.
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Pais devem ficar atentos e denunciar irregularidades
O especialista em defesa do 

consumidor, Ronaldo Xavier, in-
forma que a solicitação de itens 
inadequados a lista de material 
escolar diminuiu bastante após as 
ações de fiscalização dos Procons 
Municipal e Estadual, porém a 
irregularidade ainda acontece em 
escolas de pequeno porte.

“Por falta de uma assessoria 
jurídica, às escolas de pequeno 
porte podem cometer uma irregu-
laridade. Quando elas recebem a 
primeira notificação costumam se 

adequar as normas”, pontuou. O 
especialista recomenda aos pais 
de alunos se informar sobre seus 
direitos. Se o responsável consi-
derar exagerado a quantidade de 
itens do mesmo material, também 
poderá questionar a equipe pe-
dagógica. 

“O consumidor que conhe-
ce seus direitos acaba não sendo 
enganado.Se a escola pedir duas 
resmas de folha para um aluno da 
educação infantil, os pais podem 
negociar com a escola. É possível 

questionar o excesso, mesmo em 
materiais pedagógicos. Se não 
chegar a um acordo, os pais devem 
acionar o procon”, orientou Xavier.

 
Denúncia
Dúvidas, denúncias e infor-

mações, entre em contato através 
do WhatsApp (83) 98618-8330, 
ou disque 151 gratuito. Se prefe-
rir, visite nosso site: www.procon.
pb.gov.br ou as redes sociais. Ins-
tagram ou Facebook: @proconpb 
e Twitter @procongovpb

A relação de material escolar deve ser 
acompanhada de um plano de execução 

que deve informar aos pais, de forma 
detalhada, os quantitativos de cada item 

de material e a sua utilização pedagógica

Foto: Evandro Pereira

Educação

Rede Municipal de JP inicia hoje as matrículas

Inscrição de novatos começa segunda na Rede Estadual

A partir de hoje até o 
dia 21 de janeiro, as ma-
trículas para alunos nova-
tos da Rede Municipal de 
Ensino de João Pessoa, que 
englobam as escolas e tam-
bém os Centros de Refe-
rência de Educação Infantil 
(Creis), estarão abertas. O 
procedimento deve ser feito 
de forma on-line, mas os 

pais ou responsáveis de-
vem se dirigir à unidade de 
ensino em que a matrícula 
será realizada para serem 
acompanhados por técni-
cos das escolas. O horário 
de atendimento das uni-
dades e dos Creis é das 8h 
às 11h e das 13h às 16h. O 
início das aulas será no dia 
9 de fevereiro. 

De acordo com o pre-
feito Cícero Lucena, o obje-
tivo da gestão da Prefeitura 

Municipal de João Pessoa 
(PMJP) é transformar a edu-
cação municipal em igual 
ou até melhor à iniciativa 
privada. Os alunos que já 
estavam inscritos na rede 
de ensino tiveram a reno-
vação da matrícula feita de 
maneira automática e agora 
a chamada é para os nova-
tos, para que “busquem a 
rede municipal, garantin-
do vagas para todos, como 
fizemos no ano passado, 

quando crescemos em 12 
mil alunos, dentro exata-
mente desse compromisso 
de fazer com quantidade, 
mas principalmente com 
qualidade”, disse o gestor.

Para a realização das 
matrículas, é necessário 
apresentar alguns docu-
mentos, como: o cartão de 
vacinação contra a Covid-19 
para os alunos que tenham 
de 12 anos em diante; cópia 
da certidão de nascimento, 

histórico escolar, duas fotos 
do tamanho 3x4, compro-
vante de residência e, em 
casos de alunos da educação 
especial, é também preciso 
apresentar o laudo médico e 
outras informações que se-
jam relevantes para o acom-
panhamento do estudante. 
No caso dos Creis, também 
deve-se apresentar o cartão 
de vacinação da criança.

Em casos de ausência 
da documentação do estu-

dante, a matrícula será con-
cluída, porém o responsável 
deve garantir, assinando um 
termo de compromisso, que 
entregará os documentos 
em até 45 dias depois do 
início do ano letivo. Já para 
os alunos matriculados que 
perderam o período de re-
novação automática, estes 
devem procurar a unidade 
de ensino nos dias 20 e 21 
de janeiro para concluir o 
procedimento.

A Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e 
Tecnologia informou que as 
matrículas da Rede Estadual 
de Ensino para novatos acon-
tecerá entre os dias 17 e 21 
deste mês. Também de forma 
virtual, o procedimento deve 
ser feito pelo site matrícula.
see.pb.gov.br. A renovação 
dos veteranos ocorreu no pe-
ríodo de 3 a 7 de janeiro. 

Os alunos que necessi-
tarão de transferência, vindo 
das redes privada, municipal, 
estadual ou federal, terão a 
matrícula em duas etapas: 
o cadastro escolar e a efe-
tivação da matrícula, tudo 

feito de forma on-line pela 
escola. Os estudantes pode-
rão acompanhar o processo 
de matrícula por meio do 
mesmo site que fizeram o 
procedimento. 

Algumas escolas com 
ocupação superior a 80% 
das vagas disponibilizadas 
para alunos veteranos, con-
sideradas, portanto, de alta 
demanda, terão processos 
seletivos realizados pela pró-
pria instituição de ensino. 

De acordo com a Se-
cretaria, as escolas que 
terão processo de seleção 
simplificado com seus pró-
prios critérios serão: Cen-

tro Estadual Experimental 
de Ensino-Aprendizagem 
Sesquicentenário, Colégio 
da Polícia Militar “Estudan-
te Rebeca Cristina Alves 
Simões” (CPM), Centro de 
Tecnologia - Inotech, Hotel 
Escola Bruxaxá e Escola de 

Arte, Tecnologia e Economia 
Criativa. 

Para os novatos, a matrí-
cula começa com o cadastro 
escolar, que deve ser feito pe-
los pais ou responsáveis, ou 
pelo próprio estudante em 
casos de ser emancipado ou 
maior de 18 anos. Deverão 
ser apresentados os dados 
pessoais do estudante e do 
responsável, informações de 
residência, dados vinculados 
à educação com a matrícula 
de origem – considerando os 
dois anos letivos anteriores; 
médias anuais em portu-
guês e matemática de 2020 
e 2021, com exceção dos 

alunos da Educação Infantil, 
do 1º Ano do Ensino Funda-
mental e casos excepcionais; 
e a indicação de cinco escolas 
da Rede Estadual, de acordo 
com a preferência do aluno.

A documentação exigida 
é: dados da Certidão de Nas-
cimento; dados do Registro 
Geral (RG); dados do Cadas-
tro de Pessoa Física (CPF); 
Número de Identificação So-
cial (NIS); dados do Cartão 
Nacional de Saúde (SUS); 
dados da Vacinação contra 
Covid-19, quando for o caso.

Em PDF devem constar: 
o histórico escolar, declara-
ção de comprovação de esco-

laridade emitida pela escola; 
foto 3x4; comprovante de re-
sidência; Cadastro de Pessoa 
Física (CPF); Cartão Nacional 
de Saúde (SUS); cartão de 
vacinação; comprovante de 
vacinação da Covid-19, quan-
do for o caso; declaração de 
solicitação de nome social 
emitida pelos represen-
tantes legais do estudante, 
quando for o caso; compro-
vante de quitação eleitoral 
(Título eleitoral), para estu-
dantes maiores de 18 anos; 
comprovante de quitação 
militar (reservista) para es-
tudantes do sexo masculino 
a partir dos 18 anos.

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Confirmação das matrículas 
dos alunos antigos será 
feita no próximo dia 14 
e a dos novatos, entre 

24 e 28 deste mês



Novo decreto do prefeito Vitor Hugo diminui de 80% para 60% quantidade máxima permitida nas festividades

A Prefeitura de Cabedelo 
vai aumentar a restrição com 
relação à quantidade máxi-
ma de pessoas permitida em 
shows e eventos realizados 
no município. A capacidade 
total de público será reduzida 
de 80% para 60%, por meio 
de novo decreto, conforme 
anunciou, ontem, o prefeito 
Vitor Hugo.

O anúncio foi feito por 
meio de um vídeo divulgado 
nas redes sociais do gestor, 
que, além de informar sobre 
as mudanças com relação à 
diminuição de pessoas em 
shows e eventos, afirmou que 
vai intensificar a fiscalização 
do uso de máscaras, da co-

brança de testagem RT -PCR e 
do cartão de vacinação contra 
a Covid-19, para entrada nos 
shows que acontecem na ci-
dade de Cabedelo. 

O objetivo, segundo Vitor 
Hugo, além de reduzir as chan-
ces de disseminação da varian-
te Ômicron do coronavírus e 
também do vírus da  Influenza, 
é promover um ambiente se-
guro aos moradores e turistas 
que frequentam a cidade du-
rante o mês de janeiro, consi-
derado de alta temporada na 
região cabedelense. 

No vídeo, o prefeito afir-
ma, sem apresentar números, 
que os índices de contamina-
ção e internação hospitalar 
decorrentes da Covid-19 estão 
controláveis, e que a medida, 
portanto, é preventiva.

Posicionamento da SES
O secretário de Estado 

da Saúde, Geraldo Medeiros, 
afirmou que a pasta “está 
analisando os índices epide-
miológicos, e monitorando os 
novos casos e o número de in-
ternações na Paraíba”,  a fim 
de dialogar com o Governo e 
demais autoridades sobre a 
possibilidade de aumentar as 
restrições e o rigor nas medi-
das de combate à pandemia 
estabelecidas por decreto. 

Por enquanto, segundo 
Medeiros, não há nenhum indi-
cativo de mudanças no decreto 
que prevê medidas de restrição 
e enfrentamento à Covid-19 no 
estado. Mas, se o quadro epide-
miológico apontar tal neces-
sidade, as novas regras serão 
decididas em conjunto.

Cabedelo reduz a capacidade 
de público em shows e eventos
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MP avalia cumprimento de acordo
Será realizada hoje uma 

reunião entre o Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), 
a Prefeitura de Cabedelo e 
representantes da organi-
zação do Fest Verão Paraíba 
para avaliar o cumprimento 
do Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) assinado 
entre as partes, em dezem-
bro de 2021, com o objetivo 
de garantir e promover a se-
gurança sanitária durante a 
realização do festival de mú-
sica, que teve início no último 
sábado (8) e deve se encerrar 
no próximo dia 22.

Entre os pontos do TAC 
em avaliação estão o res-
peito à ocupação máxima 
de público permitida, que, 
conforme o decreto vigente, 

é de 80% da capacidade to-
tal do local onde acontece o 
evento; a exigência de apre-
sentação do comprovante 
de vacina contra a Covid-19 
com pelo menos duas doses; 
distanciamento mínimo de 
um metro e meio nas filas 
de acesso ao local do show; 
uso de máscaras por parte 
de todos os colaboradores 
do evento, em qualquer mo-
mento, e pelos frequentado-
res, quando estes se desloca-
rem para uso de banheiros 
ou compra de bebidas e co-
midas; e outros.

Segundo o secretário de 
Saúde de Cabedelo, Murilo 
Suassuna, o relatório com 
dados e informações so-
bre a fiscalização realizada 

na abertura do Fest Verão 
Paraíba pelos órgãos res-
ponsáveis foi encaminhado 
ao MPPB, na segunda-feira 
(10), e a reunião tem como 
pauta o alinhamento das 
medidas que, porventura, 
deixaram a desejar ou apre-
sentaram falhas.

“Vamos debater este 
tema, observar as partes 
que ficaram falhas nesse pri-
meiro momento do evento, 
corrigir e cobrar dos orga-
nizadores [do Fest Verão 
Paraíba] o cumprimento do 
TAC. Essa reunião se dará 
para alinhar o que ficou fal-
tando, o que pode melhorar 
e também adequar o acordo 
ao novo decreto de Cabede-
lo”, frisou Murilo.

Paraíba:112 pacientes estão internados

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) confirmou, nesta 
terça-feira, novos 61 casos de 
contaminação pela Covid-19, 
todos considerados leves. Um 
idoso de 87 anos, residente 
em Santa Rita, foi o único fa-
lecimento registrado no bole-
tim. A vítima era ex-tabagista 
e teve óbito nesta segunda-
feira em um hospital público.

Com a atualização, a 
Paraíba chegou ao acumu-
lado de 466.088 casos con-
firmados da doença, sendo 
362.631 pacientes considera-
dos recuperados da doença e 
9.609 mortes em decorrência 
do agravamento da Covid-19.

Ainda segundo a SES, 
1.259.494 testes para diag-
nóstico da doença foram rea-
lizados desde o começo da 
pandemia, constatando casos 
em todos os 223 municípios 
e mortes em 222. Apenas 
Riachão do Bacamarte segue 
sem registrar falecimentos 
entre seus residentes.

Nove pessoas foram hos-
pitalizadas entre a segunda-fei-
ra e ontem em leitos públicos 
de referência para o tratamen-
to da Covid-19, chegando ao 
número total de 112 pacientes 
internados. Com isso, a ocu-
pação total de leitos de UTI 
(adulto, pediátrico e obstétri-
co), em todo estado, é de 22%, 
já nas enfermarias para adul-
tos, o número é de 10%. 

Entre os leitos específi-
cos para adultos nas macror-
regiões de saúde, a Região 
Metropolitana de João Pessoa 
tem as taxas mais elevadas. 
São 37% dos leitos de UTI e 
12% de enfermarias estão 
ocupados. O Sertão, por sua 
vez, aparece com 28% de ocu-
pação em UTI e 10% em enfer-
marias. A região sediada por 
Campina Grande segue com 
os números menos expressi-
vos, são 11% de ocupação em 
UTI e 7% em enfermarias.

Persistindo a instabili-
dade no sistema SPI-PNI, há 
mais de um mês, os dados 
referentes à vacinação contra 
a Covid-19 não puderam ser 
atualizados pelo Ministério 
da Saúde.

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

Vacinação contra Covid-19 prossegue hoje em 57 postos de João Pessoa
A campanha de vacina-

ção contra a Covid-19 da Pre-
feitura de João Pessoa segue, 
hoje, imunizando a população 
em 57 postos distribuídos 
pela cidade. Todos os públi-
cos devem realizar o agen-
damento, que está disponível 
desde ontem, pelo aplicativo 
Vacina João Pessoa ou site va-
cina.joaopessoa.pb.gov.br.

A aplicação da primeira 
dose é destinada às pessoas 
a partir de 12 anos. Estão 
disponíveis as segundas do-
ses de CoronaVac (28 dias 
após a primeira dose), Pfizer 
(60 dias) e Astrazeneca (90 

pode ser feita 
gratuitamente em dois 
postos disponibilizados 
pela Prefeitura de JP

Testagem

dias). Podem tomar a dose 
de reforço a população com 
idade a partir de 18 anos 
(120 dias após a segunda 

dose), imunossuprimidos 
(28 dias) e os trabalhadores 
de saúde (120 dias). Tam-
bém está disponível a segun-
da dose da vacina Janssen.

 
Testagem
A Prefeitura também 

mantém disponível gratui-
tamente a testagem para a 
Covid-19 em dois pontos fi-
xos. Um instalado na Federa-
ção das Indústrias da Paraíba 
(Fiep) e outro no Laboratório 
Central de João Pessoa (Lacen-
JP), com atendimento ao públi-
co de segunda a sexta-feira. O 
horário de funcionamento da 

Fiep é das 8h às 12h. Já no la-
boratório, das 9h às 16h.

O recomendado é que 
procurem a testagem pes-
soas que estejam com sinto-
mas gripais para que sejam 
mais bem definidos os trata-
mentos que serão recomen-
dados. Para realizar o teste, 
basta apresentar identidade 
e CPF, para que seja realizado 
o registro no sistema.

 
Dúvidas
Quem tiver alguma dú-

vida pode enviar mensagem 
para um dos números de 
WhatsApp 98600-4815 e 

98699-2917, a qualquer dia 
da semana, entre 8h e 17h, 
ou enviar e-mail para vacina-
jp@gmail.com.

Passaporte da vacina 
Em consonância com a 

Lei Estadual 12.083/21, é 
obrigatório apresentar o car-
tão de vacinação para entrada 
em estabelecimentos comer-
ciais e outros ambientes. Por 
isso, a Prefeitura de João Pes-
soa reforça a importância da 
imunização contra Covid-19.

Documentação exigida
Para receber a primeira 

dose da vacina, é necessário 
apresentar documento oficial 
com foto, Cartão SUS, CPF e 
comprovante de residência 
em João Pessoa. 

Já para quem vai tomar 
a D2 e D3 é necessário o car-
tão de vacinação e um docu-
mento pessoal com foto, além 
de comprovação documental 
para trabalhadores de saúde e 
imunossuprimidos.

A Secretaria Municipal de 
Saúde orienta os imunossu-
primidos sobre a necessidade 
de apresentação de laudo mé-
dico, que ficará retido no local 
a fins de comprovação.

CG se prepara para vacinar as crianças 

Aguardando a chegada de do-
ses pediátricas para a vacinação do 
público de cinco a 11 anos contra 
a Covid-19, o prefeito de Campina 
Grande, Bruno Cunha Lima, anun-
ciou o início do pré-cadastro para o 
grupo, nesta terça-feira. A vacinação 
será por meio de agendamento e, 
por isso, a convocatória.

O prefeito informou que o pré-a-
gendamento irá adiantar o processo 
de imunização. Bruno Cunha Lima 
declarou ainda que a campanha de 
vacinação que vem sendo pensada 
pela prefeitura, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, vai levar salas 
de vacinação de encontro ao público, 
nas salas de aula.

“Nós sabemos que todos estão 
bastante ansiosos por esse momen-
to, que representa proteção para as 
nossas crianças. Por isso, estamos 
montando uma logística especial, 
que vai, inclusive, levar a oferta da 
vacinação em escolas públicas e pri-
vadas, para que possamos atingir o 
maior número de meninos e meninas 
imunizados”, ressaltou o gestor. 

A convocação, realizada nesta 
terça-feira, é para que pais ou res-
ponsáveis possam acessar o ende-
reço eletrônico do vacinacao.campi-
nagrande.pb.gov.br ou pelo aplica-
tivo Vacina Campina para realizar o 
pré-cadastro. Os primeiros a acessar 
as plataformas são os responsáveis 
pelas crianças com comorbidades.

Vale ressaltar que não será ne-
cessária a apresentação de prescrição 
médica que ateste que a criança está 
apta para o recebimento das doses. 

Isto porque, segundo especialistas 
em saúde, a comprovação atrasará o 
processo, podendo colocar a vida das 
crianças em risco iminente, em virtude 
da chegada da variante Ômicron.

Dose da vacina
A vacina pediátrica não é a mes-

ma aplicada na população geral. Ela 
tem apenas um terço da dosagem da 
vacina adulta e é aplicada em duas 
doses no intervalo de oito semanas. 

Em Campina Grande, as equipes 
da Coordenação Municipal de imu-
nização estão passando por treina-
mento durante esta semana para a 
administração da vacina. 

Pais e responsáveis devem ficar 
atentos aos efeitos colaterais apre-
sentados após o recebimento das 
doses. É possível que as crianças 
desenvolvam os mesmos sintomas 
dos adultos e adolescentes, com dor 
e inchaço na região da aplicação, 
casos de febre e mal-estar também 
podem ser observados. 

O Ministério da Saúde declarou 
a vacinação como facultativa em de-
corrência da possibilidade de reações 
adversas raríssimas, como miocardite 
(inflamação do músculo cardíaco). A 
Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) avaliou que os benefícios 
são maiores que os riscos, já que mais 
de três mil crianças na faixa etária 
morreram de Covid-19 no Brasil. 

Até o momento do fechamento 
da matéria, a Prefeitura de João Pes-
soa não informou sobre a logística da 
vacinação para as crianças. No en-
tanto, seguindo a forma que já vem 
sendo utilizada, a expectativa é de 
que as crianças também necessitem 
de agendamento.

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

Vacinação em crianças de cinco a 11 anos será feita por meio de agendamento para adiantar processo

Foto: Codecom/CG



Governo comemora resultado dos atendimentos aos 100 primeiros pacientes em dois meses de funcionamento do CAATI
Em quase dois meses de 

funcionamento, o Governo 
do Estado, por meio do Hos-
pital de Emergência e Trau-
ma Senador Humberto Luce-
na, comemora os resultados 
dos atendimentos aos 100 
primeiros pacientes do Cen-
tro de Assistência Avançada 
do Trauma do Idoso (CAATI), 
pioneiro no Nordeste, que re-
duziu o tempo de internação 
com taxa zero de infecção de 
ferida operatória.

Nesse período, o CAATI já 
conseguiu reduzir em aproxi-
madamente 82% o tempo de 
internação do idoso. Atual-
mente a taxa média de per-
manência do idoso é 3,7, e 
antes da criação do centro 
a taxa média de permanên-
cia do idoso era de 21 dias. 
De acordo com o governador 
João Azevêdo, a redução do 
tempo de internação, além 
de um benefício ao paciente, 
diminui os custos para o hos-
pital.  “Esse é um serviço pio-
neiro no Nordeste, que ofere-
ce atendimento humanizado, 
aumentando as chances de 
recuperação, diminuindo o 
risco de sequelas e tempo de 
internação, o que se estima 
uma economia de R$ 800 mil, 
só levando em consideração 

Assistência ao idoso reduz o 
tempo de internação em 82% 
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Inaugurado em 
novembro de 2021, o 
serviço conta com 20 
enfermarias e 10 UTIs

CAATI

os custos de hotelaria hospi-
talar”, ressaltou. 

O benefício da redução 
da internação do idoso tam-
bém se observou na consta-
tação da taxa zero de infecção 
de ferida operatória. Para o 
diretor-geral do Hospital de 
Trauma de João Pessoa, Lae-
cio Bragante, é o resultado do 
respeito e da valorização do 
atendimento de excelência 
à população idosa. “Esse é 
o bem do povo da Paraíba, 
nesse espaço cuidamos dessa 
população, vítima de trauma, 
promovendo o respeito e a 
qualidade de vida, prestando 
um serviço humanizado e 
salvando suas vidas. Começa-
mos com um sonho e hoje já é 
uma realidade”, frisou.

De acordo com o setor 

de estatística, dos pacien-
tes que deram entrada no 
Centro do Idoso, a grande 
maioria é do sexo masculino 
com 81,3%, idade entre 70 a 
99 anos, e o motivo do aten-
dimento no setor foi queda 
da própria altura, o que re-
presenta quase 94%. 

O CAATI conta com um 

serviço humanizado, pois é 
permitido o acompanhamen-
to familiar 24h, como foi o 
caso da avó de Synara Carva-
lho, que ficou internada de-
vido a uma fratura. “O tempo 
em que minha avó precisou 
ficar internada, ela recebeu 
todo o cuidado e atenção que 
ela precisava. Ficar com ela 

no leito foi crucial para sua 
recuperação. Saímos do hos-
pital muito satisfeitos com o 
atendimento de toda equipe 
hospitalar”, enfatizou. 

CAATI
O Centro de Assistência 

Avançada do Trauma do Ido-
so foi inaugurado no dia 17 de 

novembro de 2021. O serviço 
conta com 30 leitos, sendo 20 
de enfermaria especial e 10 
de Unidade de Terapia Inten-
siva. A nova modalidade as-
sistencial garante tratamento 
humanizado aos pacientes, 
com acompanhamento fami-
liar 24h, inclusive aos inter-
nos da UTI.

Pioneiro no Nordeste, o Centro de Assistência oferece atendimento humanizado, aumentando as chances de recuperação e diminuindo riscos de sequelas

Banho cidadão

Projeto leva dignidade a 
pessoas em situação de rua

O Projeto Banho Ci-
dadão, uma ação realizada 
por meio de parceria en-
tre a Secretaria Estado do 
Desenvolvimento Humano 
(Sedh) e a Arquidiocese da 
Paraíba/Ação Social Arqui-
diocesana (ASA), completa 
um ano de atuação, dispo-
nibilizando espaços que 
oferecem meios de higiene 
e cuidados pessoais para 
os que vivem em situação 
de rua e de vulnerabilida-
de social. Esse trabalho, 
aliado ao encaminhamento 
para tratamento da depen-
dência de álcool e outras 
drogas, já possibilitou a 
volta ao convívio familiar 
para mais de 10 pessoas.

As duas casas do pro-
jeto instaladas em João 
Pessoa – uma no Centro e 
outra no bairro de Tambaú 
– funcionam de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 15h, 
e disponibilizam serviços 
de higiene pessoal (ba-
nho, aparelho de barbear, 
shampoo, escova e creme 
dental), corte de cabelo, 
lavanderia. No local, os 
frequentadores ainda dis-
põem de acompanhamento 
terapêutico, escuta social 
com irmãs diocesanas, e, 
quando necessário, são en-
caminhados para atendi-
mento médico no Hospital 
Padre Zé ou em outras uni-
dades hospitalares. 

A coordenadora das 
Casas de Banho Cidadão, 
Goretti Rolim, trabalha há 
16 anos em atividades mis-
sionárias e lembra dos de-
safios diários enfrentados 

pelos que trabalham nas ca-
sas. “São cerca de 160 pes-
soas que passam todos os 
dias nos dois espaços, sendo 
que a casa do Centro possui 
um maior fluxo, pois é onde 
são maiores as possibilida-
des de conseguir algum di-
nheiro, seja como flanelinha 
ou “mangueinhando” (pe-
dindo)”, afirmou. 

Ela adiantou que, além 
dos serviços oferecidos nos 
dois espaços, o projeto Ba-
nho Cidadão também tra-
balha em parceria com en-
tidades ou instituições que 
realizam tratamento da de-
pendência de álcool e outras 
drogas. “Quando as pessoas 
demonstram interesse, faze-
mos o encaminhamento. Já 
foram mais de dez pessoas 
tratadas e que voltaram para 
o convívio familiar. O perfil 
do público é o mais variado, 
temos pessoas de todas as 
classes sociais, mas que de-
sentendimentos familiares 
levaram essas pessoas às 
ruas”, conta Goretti.

Uma dessas pessoas 
é o pernambucano Fábio 
Rocha (53), que mostra có-
pia de registro profissional 
de jornalista, emitido pelo 
Sindicato dos Jornalistas 
do Distrito Federal (SJDF), 
e trabalhou nos Jornais de 
Brasília e Correio Brasilien-
se, além da TV Band. Ele 
conta que já morou na Itá-
lia, fala inglês e italiano, já 
trabalhou como vendedor 
e guia de turismo. “Cheguei 
há seis meses a João Pessoa, 
por problemas com a Justiça 
de Pernambuco, onde sou 

investigado por ameaça ao 
Judiciário local, que me fez 
cumprir 30 meses de prisão. 
Atualmente uso tornozelei-
ra e vivo nas ruas de João 
Pessoa. Fui casado por qua-
tro vezes, a infidelidade fez 
com as mulheres me largas-
sem. Estou na batalha por 
trabalho”, declarou Fábio.

Acolhimento
Para o padre Egídio Car-

valho, presidente da Funda-
ção Padre Zé e coordenador 
da ASA, o Banho Cidadão é 
um projeto muito importan-
te, que além de cuidar do ex-
terno das pessoas, também 
promove dignidade para as 
pessoas que vivem em situa-
ção de rua. “São duas casas 
onde acolhemos as pessoas 
que vivem em situação de 
rua e oferecemos a elas dig-
nidade. Estas pessoas não 
tinham um lugar para tomar 
um banho, lavar suas rou-
pas, para fazer suas neces-
sidades. E hoje não somente 
recebem esses serviços, mas 
também são atendidas por 
pessoas que conversam, que 
encaminham para hospitais, 
por pessoas que elas sen-
tem que estão ali com uma 
função, a de dar dignidade 
a vida delas. Daí a impor-
tância desse serviço nessa 
parceria da Ação Social Ar-
quidiocesana, Arquidiocese 
da Paraíba e o Governo do 
Estado, através da Secreta-
ria de Desenvolvimento Hu-
mano, dar dignidade a essas 
pessoas que vivem em situa-
ção de rua”, afirmou Padre 
Egídio.
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Eventos da APLCG
Academia de Letras de Campina Grande anuncia programação 
para 2022, incluindo a celebração do centenário de nascimento 
do poeta Félix Araújo (foto). Página 12
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As quartas-feiras de ja-
neiro ganharam uma nova 
opção para se redescobrir a 
música independente pro-
duzida na Paraíba. O projeto 
‘Quartas Feras’ reúne qua-
tro iniciativas de mulheres 
cantoras e compositoras que 
buscam espaço para estrea-
rem seus trabalhos que foram 
gestados durante a pandemia 
e que estavam aguardando o 
momento de serem apresen-
tados de forma presencial ao 
público de João Pessoa. Adria-
na Vieira, o duo Sinamonis, 
Mar di Fuego e a DJ Claudinha 
Summer sobem ao palco da 
Vila do Porto, às 19h. Os in-
gressos custam R$ 15 e será 
cobrado o cartão de vacinação 
na entrada do evento. 

A proposta de criação do 
‘Quartas Feras’ foi provoca-
da pelo desejo da paraibana 
Adriana Vieira em apresentar 
ao público seu primeiro álbum 
lançado em outubro de 2021. 
Nada só traz, em nove faixas, 
referências saudosistas ao tro-
picalismo e à MPB setentista, 
mas conectado com estéticas 
sonoras modernas e com as 
intenções de mostrar o frescor 
de um trabalho de estreia. Ela 
também revela suas influên-
cias na psicodelia e na música 
regional nordestina. 

“É meu primeiro traba-
lho, primeiras canções que 
enfim consigo jogar no mun-
do. Sou eu e minhas canções 
que prefiro que sejam ‘iné-
ditas’ a entrar na prateleira 
estranha do autoral. Tudo 
é autoral, tudo somos nós, 
nossas versões de clássicos 
são autorais”, explica Adria-
na Vieira, que é natural de 
Campina Grande, mas que 
se mudou para João Pessoa 
aos 5 anos de idade. A canto-
ra e compositora é também 
professora na Universidade 
Federal Fluminense (UFF), 
onde ministra a disciplina Di-
reito e Antropofagia, na qual 
explora as lições que o Direito 
tem a aprender com a música 
popular feita no Brasil. 

O disco da paraibana ra-
dicada no Rio de Janeiro sai 
pelo selo YB e tem produção 

da própria artista e de Marcelo 
Callado, músico com parcerias 
nas bandas de Caetano Veloso, 
Arnaldo Antunes, Alice Caym-
mi, Jorge Mautner, entre ou-
tros. “Marcelo imprimiu uma 
seriedade difícil de definir e 
de alcançar: suave o suficiente 
para me deixar confortável 
diante de todas as novidades 
que se abriam no processo de 
gravação, e precisa o suficien-
te para segurar minha mão. 
O disco é, em grande parte, 
resultado do trabalho e da 
generosidade deste gigante 
com quem pude compartilhar 
ideias e dar todos os pitacos 
nas gravações dos instrumen-
tos e mixagem e masteriza-
ção”, define ela.

Em Nada só, Adriana Viei-
ra realiza um desejo antigo 
de seguir uma linguagem de 
expressão artística e que foi 
desenvolvida em gravações 
caseiras com Marcos Campello 
gravando e tocando guitarra 
em algumas canções que a 
artista já possuía. “O disco é 
puro sonho. Daquelas coisas 
que a gente sonha e acha que 
nunca vai fazer. E uma hora a 
gente sente forte que precisa 
fazer. Estou juntando fios de 
um tecido muito grosso, ou 
peças de um quebra-cabeça 
grande demais. Pontas difíceis 
de unir, peças difíceis de encai-
xar”, compara a artista.

Para a sua primeira apre-
sentação em João Pessoa, 
Adriana Vieira reuniu um 
time renomado de artistas 
locais para montar sua banda. 
Desde músicos como Daniel 
Big Jesi (de Burro Morto e 
Rieg), Ernani Sá (Banda-fôr-
ra) e Lue Maia (da Orquestra 
Sinfônica da UFPB). Juntam-
se a eles, em participações 
especiais, a ex-vocalista da 
banda Chico Correa & Eletro-
nic Band, Larissa Montene-
gro, além de Helayne Cristini 
e Didier Guigue, que lançaram 
no ano passado o álbum O 
Mar da Praia da Penha.

A partir desta quarta-feira 
e nas seguintes deste mês tam-
bém (nos dias 19 e 26), o públi-
co vai poder conferir também 
os shows do duo Sinamonis 
formado pelas musicistas Isis e 
Naomi, que iniciou nos palcos 
em 2019. Isis é cantora, com-

positora e professora de canto, 
nascida em Sousa, no interior 
da Paraíba. Já Naomi é natural 
de João Pessoa e é violonista, 
cavaquinhista e compositora. 
A dupla se consolidou depois 
da participação na 4ª edição 
do Festival de Música da Pa-
raíba, no final do ano passado, 
com a música ‘Fruto Coragem’, 
finalista da competição. Isis e 
Naomi fazem um som marca-
do pelo estudo de timbres e 
lançam mão de efeitos, synths, 
loopings e samplers que atua-
lizam inclusive a formação voz 
e violão.

Quem se apresenta tam-
bém na Vila do Porto no ‘Quar-
tas Feras’ é o Mar di Fuego, 
projeto liderado por Maria 
Ferraz, cantora e compositora, 
que estará ao lado do gui-
tarrista e beatmaker Amaro 
Mann, de bandas como Ca-
bruêra e Burro Morto. Eles 
lançaram três EPs nos anos 
de 2020 e 2021, e juntos com-
põem uma trilogia com can-
ções inspiradas pelo elemento 
fogo. Nascida na cidade cario-
ca de Petrópolis, Maria Ferraz 
mora desde os 11 anos na 
Paraíba, onde vem desempe-
nhando sua carreira artística 
e de produtora cultural.

Completando as atrações 
da noite está a DJ Claudinha 
Summer, que promete levar 
faixas dançantes nos ritmos 
mais ecléticos, como o pop, 
rock, punk, new wave, além 
do funk e do brega. Há oito 
anos animando inicialmente 
festas de amigos, Claudia Ai-
res passou a tocar profissio-
nalmente na noite recifense. 
“Agora que voltei a morar em 
João Pessoa, as pessoas estão 
começando a conhecer mais o 
meu show. Está sendo massa. 
Nos últimos três anos tenho 
tocado com muita frequên-
cia”, conta Cláudia, que há 12 
anos é produtora cultural e é 
a pessoa por trás da organi-
zação do ‘Quartas Feras’. “Os 
shows de hoje trazem novas 
compositoras apresentando 
seus discos e suas músicas 
inéditas. As expectativas são 
as melhores, e a gente espera 
que o público preste atenção 
nesses novos trabalhos que se-
rão apresentados”, conclama a 
DJ e produtora.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Iniciativa reúne quatro trabalhos de mulheres cantoras e 
compositoras que buscam um espaço para as suas obras

Artistas estreiam 
seus projetos na 
‘Quarta Fera’

De cima para baixo: DJ Claudinha Summer; Maria Ferraz e Amaro Mann, que formam o Mar di Fuego, e o duo Sinamonis 
também sobem ao palco da Vila do Porto, na capital paraibana, hoje e nas próximas quartas-feiras deste mês
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Adriana Vieira vai apresentar seu primeiro 
álbum, ‘Nada só’, que traz referências ao 
tropicalismo e à MPB dos anos 1970, mas 
conectado com estéticas sonoras modernas

Foto: Edu Monteiro/Divulgação
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Reduzida aos quase claustrofóbicos limites do-
mésticos, restringindo-me às atividades da leitura e 
à televisão, esta última muito limitada nas últimas 
semanas pela complicada intervenção da Claro, que 
me limita à assistência de um robô que não entende o 
que escrevo nem o que falo. E, por ora, não cogito ain-
da mudar para outra empresa de telecomunicação, 
pois já experimentei várias e nenhuma me satisfez. 
Quando são competentes em um aspecto, são falhas 
em outros. O fato é que estou sem os canais abertos 
de TV e se não tivesse uma assinatura de um canal de 
streaming, estaria a ver navios mesmo longe da praia. 
Mas, mesmo limitada, vivi duas experiências televisi-
vas que me levaram às nuvens!

A primeira delas foi a série documental com o 
poeta Bráulio Bessa, Poesia que transforma, que re-
comendo a todos que gostam de poesia e querem co-
nhecer um pouco mais do Brasil profundo, esse Bra-
sil sobre o qual pouco ou nada sai nas manchetes, a 
não ser quando acontece uma catástrofe, mas que é 
o que de mais verdadeiro temos, em termos de Bra-
sil: Bráulio sai do seu Ceará profundo para outros 
espaços geográficos e literários, e vai nos apresen-
tando os mais diversos tipos brasileiros, os mais le-
gítimos (e escondidos pelo mainstream), o Brasil que 
não aparece na TV, a não ser nos filmes baseados em 
peças de Ariano Suassuna. Uma vez eu o vi, acho que 
foi em Campina Grande, e gostei muito da sua voz 
sincera e afinada. BB é um poeta necessário neste 
país que não se conhece, que até se desconhece e re-
jeita e até se envergonha de suas raízes.

A segunda experiência que considero transcen-
dental foi o documentário com a cantora Nara Leão, 
no qual figuram os protagonistas do movimento mu-
sical/cultural da bossa nova, que saltou da intimida-
de de um apartamento em Copacabana, para o mun-
do. Paralelamente à música, temos também outros 
momentos históricos como o cinema novo, o golpe 
militar de 1964, que perseguiu artistas, estudantes 
e políticos brasileiros que não liam pela cartilha dos 
militares, os protagonistas do golpe de 1964, que se 
instalaram no poder e lá ficaram até 1985, quando 
o país recuperou o direito de eleger seus dirigentes. 
Direito este que voltou, ironicamente, a ser ameaça-
do por um novo golpe, desta vez, pior ainda, através 
do voto popular que botou de novo um militar no 
poder. Esse último golpe começou com a cassação 
da presidenta Dilma e ainda não terminou, pois teve 
sua sequência com a posse do vice-presidente Mi-
chel Temer no poder e a eleição subsequente do ca-
pitão Jair Messias Bolsonaro, o Mito, que ainda está 
no poder e almeja ser reeleito.

Bem, depois de Bráulio e Nara Leão, para onde 
fui? Caí de volta nos braços dos Beatles, revendo o fil-
me Yesterday, cuja trilha sonora é totalmente retirada 
da obra dos Fab Four de Liverpool. E voltei à Inglater-
ra, às suas casinhas conjugadas de primeiro andar 
(morei numa dessas, em Birmingham).

A vida é mesmo um labirinto. Não anda em linha 
reta. Vai e vem e, quando nos damos conta, estamos 
de volta ao ponto de partida. E lá estava eu, de novo, 
voltando a Campina Grande, professorinha de in-
glês do Yázigi, filha de Seu Lima das Nações Unidas, 
noivinha de Rui Rocha, depois mulher de Antonio 
Gualberto, mãe de Rodrigo, Thiago e Thaïs e avó de 
Marina Kioko.

Foi nessa época do Yázigi que descobri os 
Beatles e deles, nunca mais me separei. Juntamente 
com Chico Buarque, Nara Leão, Vinicius de Morais, 
Edu Lobo, Rita Lee, Milton Nascimento, Elis Regi-
na e mais uma meia dúzia de craques da MPB, com 
quem ri e chorei minhas alegrias, minhas conquis-
tas, minhas derrotas e minhas mágoas. E os Beatles 
também me acompanharam, juntamente com Bob 
Dylan e mais outros tantos e tantos mais. Com eles, 
ri e chorei, adormeci, sonhei e acordei. Sem eles eu 
não seria poeta, não seria ninguém...

Hoje, eu escrevo para este jornal paraibano, tenho 
esta honra de me dirigir aos leitores da Paraíba, com 
toda a humildade e gratidão por me lerem com sim-
patia e apreço (“o apreço não tem preço”, já disse um 
dos poetas mais admiráveis deste meu Brasil e, por 
causa dele e de outros que li, e que volto a ler sempre, 
“não vivo ao Deus dará” pois a poesia e a música são 
os meus faróis, meu norte nas tempestades da vida).

A poesia
da vida

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

Do verde às trincheiras de
José Américo

Foi passando bem próximo à ba-
laustrada das Trincheiras que percebi 
um novo horizonte a se abrir diante 
dos meus olhos. Meu conhecimento 
sobre os caminhos trilhados por José 
Américo permanecia, até então, no ce-
nário do Cabo Branco, na figura do “So-
litário de Tambaú”.

No passeio sagrado dos domingos, 
escuto do meu irmão Paulo Emmanuel 
mais essa pérola sobre o escritor: “Foi 
nesse bairro que José Américo escreve-
ria A Bagaceira”. Lembra conversa com 
Fernando Moura, atual presidente da 
Fundação Casa de José Américo, sobre 
a casa da Rua das Trincheiras, antiga 
morada do patrono da fundação: “A casa 
ainda está lá. Uma casa modesta, arqui-
tetura sem muitas expressões”.

Um domingo, assim, em meio à 
essa literatura viva e contornado por 
ipês amarelos e vistosos, não existe 
em lugar nenhum desse mundo. Ao 
cruzarmos o Centro Administrativo do 
Estado, as vias daquelas imediações de 
fato parecem todas com o olhar de José 
Américo. Referência para o bairro do 
Cabo Branco, para o município de Areia 
e seus engenhos, agora, se fixa ali, onde 
também nascera sua mais importante 
obra, marcada pelo Regionalismo, seu 
romance de vitalidades fascinantes, 
com profundas intenções sociais e hu-
manas: A Bagaceira.

Ali, onde vimos alamedas cheias 
de árvores e silêncio, aos domingos, 

também acompanhamos o movimento, 
durante a semana, do funcionário pú-
blico, do comerciante dos bairros cir-
cunvizinhos, dos meninos de Jaguaribe, 
dos antigos alunos da Escola Técnica e 
do ABC. O verde daquela cercania abri-
ga, acalma, conta histórias. A Igreja do 
Rosário é testemunha sagrada desse 
cotidiano afetivo.

Vias rurais cheias de verde, certa-
mente, eram o que mais fascinava José 
Américo. O ministro de Getúlio, que 
tanto descerrou debates sobre a seca, o 
homem público que tinha argumentos 
com pormenores bem brasileiros, ao 
alcance de quem entende coisas sim-
ples e profundas, como pactos de can-
gaceiros riscados no chão, bem sabia 
de todo o alívio encontrado na sombra 
de uma árvore.

Foi ali mesmo, nas Trincheiras, que 
José Américo, da sua janela, percebia a 
história do povo do Nordeste, sendo es-
crita com sua letra rápida e que poucos 
entendiam, acompanhando seu pensa-
mento, as brenhas e a desesperança do 
um povo confundido com o bagaço da 
cana no engenho.

Assim, vimos a Paraíba sendo con-
tornada por essa luta de José Américo 
no coração de João Pessoa, partindo 

da Lagoa (pertinho de onde viveu seus 
dias nas Trincheiras), até a avenida 
com o seu nome, que corta toda a cida-
de até a Praia do Cabo Branco.

A Avenida Ministro José Améri-
co de Almeida desce até as águas do 
Atlântico, com seu majestoso verde, 
florescendo os canteiros centrais, ten-
do na altura da Granja do Governador 
uma verdadeira poesia em sua home-
nagem, com pinheiros e ipês se entre-
laçando sobre carros e pedestres e so-
bre a paisagem cortada à beira do Rio 
Jaguaribe, rio carinhoso e caridoso de 
nossa cidade, amigo e confidente da 
história.

Foi a Avenida Epitácio Pessoa, ad-
jacente da Beira Rio, a mais rural de 
todas, que um dia levaria José Améri-
co para o mar do Cabo Branco. O autor 
de A Paraíba e seus problemas perce-
bia no verde, na água e na educação, a 
salvação do povo que o acolhera com 
tanto carinho. Foi assim, também, com 
a Universidade Federal da Paraíba, cir-
cundada pela Mata Atlântica e por ele 
fundada.

Ali, vizinha ao Ponto Extremo das 
Américas, erguida entre a colina e o 
mar, viva como nunca, a fundação que 
leva o seu nome faz companhia a mais 
de mil coqueiros em toda orla do Cabo 
Branco. O pomar e a varanda guardam 
dentro de si a memória, os segredos e 
as trincheiras de José Américo. Com 
seus museu e arquivo recebendo inú-
meros visitantes, todos os dias, é fácil 
constatar a dimensão desse pedacinho 

Louise Rodrigues

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com
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 Foi, ali mesmo, nas Trincheiras, 
que José Américo, da sua janela, 
percebia a história do povo do 
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Olivia Colman é uma for-
ça da natureza. Uma atriz 
completa, que convence de 
qualquer papel que interpre-
ta, seja o de uma madrasta 
cínica (Fleabag) ou de uma 
tragicômica rainha (A Favo-
rita). Colman protagoniza 
um novo filme da Netflix e 
entra, mais uma vez, para 
as apostas das premiações 
cinematográficas. 

Em A Filha Perdida, a 
professora universitária 
Leda (Olivia Colman) apro-
veita as férias escolares 
para visitar uma pequena 
ilha grega. Em paz numa 
praia quase deserta, ela 
aproveita seu tempo lendo 
livros e traduzindo poemas. 
Mas todo o seu sossego e 
tranquilidade se esvai quan-
do uma grande e barulhenta 
família greco-americana chega no mesmo lugar. Entre 
festas de aniversário, adolescentes brincalhões e pessoas 
efusivas, Leda passa a observar uma jovem mãe (Nina, in-
terpretada por Dakota Johnson) que está acompanhada de 
uma filhinha de 4 ou 5 anos de idade. Ela se vê espelhada 
na jovem e o sentimento só aumenta quando a garotinha 
se perde da mãe. Ao ajudar nas buscas, a professora se en-
volve de forma inusitada e desencadeia lembranças de sua 
vida enquanto mãe.

Diversas identificações e coincidências acontecem ao 
longo da trama e a similaridade dos nomes das persona-
gens (“Leda”, “Elena”, “Nina”, “Mina”) é apenas a ponta do 
iceberg. O filme é uma adaptação do romance homônimo 
de Elena Ferrante, publicado em 2006. Ferrante é uma 
autora italiana cuja identidade real nunca foi confirmada, 
apesar de que a maior suspeita de que ela seja Anita Raja, 
tradutora e escritora italiana, seja um tanto óbvia. A Filha 
Perdida marca a estreia da atriz Maggie Gyllenhaal en-
quanto diretora e roteirista.

Bem, não li o livro de Ferrante e nem sou mãe. Mas 
como nem sempre é necessária identificação direta para 

se ser tocada pela arte, este 
é um daqueles títulos que 
ainda não consigo tirar da 
cabeça. Ao começar pela 
protagonista. Leda é proble-
mática, teimosa, uma pes-
soa sem filtros sociais, e, 
em muitos momentos, uma 
completa chata. E, diferente 
de “filmes de vilão” como 
Coringa (2019) e Cruella 
(2021), nós não vemos uma 
justificativa para ela ser des-
sa forma. Tudo fica numa 
área cinza: ela é assim por 
conta de seus problemas 
pessoais ou seus problemas 
pessoais existem pela sua 
forma de ser?

Enquanto muito se fala 
em maternidade real, acre-
dito que A Filha Perdida é 
um retrato de uma das mui-
tas formas de maternidade, 

que expõe a irritação, o desgaste, a falta de privacidade. A 
jovem Leda (Jessie Buckley) expressa uma maternidade 
que se assimila a inúmeros e conhecidos casos de paterni-
dade. O lado impaciente, rígido. O lado que não se sente e 
nem nunca se sentirá preparado. O lado que se sente numa 
prisão. Características tidas como “normais” e “culturais” 
para pais, mas não para mães. 

Gyllenhaal faz uma brilhante estreia ao conseguir 
transmitir um constante clima de mistério e thriller num 
filme onde nenhum crime acontece. Nada é nítido ou óbvio 
na narrativa e as sutilezas montam a tensão tijolo por tijo-
lo. São as entrelinhas dos diálogos, os olhares suspeitos e 
que tentam, a todo momento, decifrar Leda.

A adaptação cinematográfica de A Filha Perdida, 
assim como o romance de Elena Ferrante, tem dividido 
opiniões. Entre a crítica especializada, a excelência é qua-
se unânime. Entre o público geral, não fez tanto sucesso 
assim. É de fato uma história densa que traz uma com-
plexa personagem com um detalhe decisivo: ela é mãe. 
Filme recomendadíssimo, nem que seja para chegar às 
suas próprias conclusões.

‘A Filha Perdida’ e a maternidade 
ainda pouco abordada

Foto: Divulgação

Olivia Colman é possivelmente uma aposta ao Oscar pelo papel de ‘A Filha Perdida’
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Definitivamente não estou preparado para esses no-
vos tempos. Meus passos não conseguem acompanhar a 
velocidade das transformações. Diz um dos mais conhe-
cidos preceitos relativos aos progressos da humanidade: 
as invenções aconteceram para facilitar nossas vidas. 
Sempre foi assim. Está aí o controle remoto que não me 
deixa mentir. Podíamos falar de muita coisa, da roda ao 
avião, do estribo que dá firmeza e equilíbrio à montaria 
à injeção eletrônica, e por aí vai. Mas agora... Pelo menos 
comigo não está valendo essa máxima que acabei de citar. 
Estive dias atrás no maior sufoco, sofri que só o diabo. 

Devia ter me preparado para esse mundo que está à 
nossa frente e não o fiz por acomodação, vulgo preguiça. 
A sensação que eu tenho, é aquela que já devo ter visto 
em alguma fita de cinema em que o sujeito passa umas 
décadas em coma e quando desperta o mundo já não é o 
mesmo. É assim que estou me sentindo.

Viajei, e o que é pior, de avião e sem mulher e sem a 
filha que me socorrem nessas horas de trevas absolutas. 
Na partida de João Pessoa eu estava senhor de mim, nada 
de complicações, mas em Guarulhos... Até descobrir onde 
estavam as malas andei como um peregrino na trilha de 
Santiago de Compostela. Quando cheguei à esteira núme-
ro 203 minhas malas – duas – passeavam solitárias, todos 
já tinham recolhido suas bagagens. Só faltava o bonitão 
aqui. Senti-me perdido naquele formigueiro, gente que 
não acabava mais. Mas o calvário não acaba aí. Iam me 
buscar e marcaram para eu esperar em frente a umdesses 
estabelecimentos “festifudi” (o nome já é esquisito), um 
tal de Mequidonaldis. Veio a fome. Olhei para uma moça 
muito simpática de camisa branca com listras vermelhas 
(ou vermelha de listras brancas), gravatinha borboleta 
encarnada, boné amarelo com detalhes vermelhos. Como 
disse, uma simpatia. Abriu-me um sorriso de cinderela e 
então arrisquei solicitar uma informação.

– É com você que faço o pedido? – apontei um san-
duíche que aparecia na foto do reclame estampado num 
painel.

– Não, meu senhor, aqui é só sorvete – respondeu 
com um quê muito sutil de deboche.

Era verdade, eu devia ter prestado mais atenção. Ar-
rastei as malas (aquelas) até o outro balcão. Uma moceto-
na no mesmo uniforme e sem a mesma simpatia da ante-
rior cruzou o olhar comigo, então fui logo perguntando:

– É com você que faço o pedido?
– Não, senhor. É ali, oh – e me apontou uma engenho-

ca que depois soube se chamar “totem” – é ali que o se-
nhor faz o pedido – completou a moçoila.

Olhei a geringonça de frente, de banda, de soslaio. Pa-
recia um celular grandão e cheio de aplicativos. Nisso um 
garotinho arrastando nas costas não mais que 10 anos 
chegou exibindo sua desenvoltura naquela arapuca. Aper-
ta aqui, aperta ali, faz isso, faz aquilo e pronto! Foi buscar 
sua gororoba com batatas fritas e um copo de Coca-cola. 
Eu não ia conseguir. Quase morri de inveja...

Não deu outra, peguei o beco e fui procurar um esta-
belecimento que parecesse mais tradicional, quem sabe 
um com gente atendendo as mesas. No aeroporto onde 
tudo custa os olhos da cara? Um com jeitão de botequim? 
Como Deus é pai, acabei encontrando um com garçonete 
indo às mesas e fiquei na espreita até que vi um gordu-
cho fazendo seu pedido diretamente de uma delas (es-
tou falando das mesas). “É aí”, pensei. Dei com os burros 
n’água. Vou contar. 

A atendente chegou toda solícita e fui pedindo o 
cardápio.

– O senhor pede o cardápio pelo celular.
– Como assim? Telefono pra senhora? – ela riu e ten-

tou esclarecer
– É pelo querricoldi.
– Pelo quê?
– Pelo querricoldi, o senhor não sabe o que é? – fi-

quei envergonhado e resolvi sair pela tangente.
– Ah, sim, mas estou sem óculos. Você pode me 

ajudar?
Uma “anja”. Fez todo o procedimento e consegui co-

mer uma pizza brotinho com um copo d’água com gás. 
Insisto, com gás! Paguei no cartão, acreditem.

E por aí continuou minha “via crucis” até chega-
rem filha e genro para me tirarem daquele pesadelo. 
Não dá para contar outros embaraços, a não ser que o 
redator deste caderno me ofereça mais espaço, quiçá 
umas duas páginas. 

Sei que existe por aí a figura do “personal”. Tem o 
stylist, o trainer, shopper e outros… quero adotar o perso-
nal technology para me tirar desses apertos.

 Enquanto isso, mil vivas ao Bar do Lulinha, onde 
você faz o pedido no grito, e o cardápio chega da mesma 
forma. A conta aparece num papel, via de regra com al-
guma mancha de gordura. Você paga em dinheiro (soube 
que já aceita cartão e que pare por aí) ele dá o troco se 
houver, e pronto. E o que é mais importante, se você es-
tiver sem grana, a conta fica no prego. Ali o que vale é a 
confiança. Vá fazer isso no Mequidonaldis...

Ah, essas
modernidades...

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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Cultura popular

O projeto ‘De Repente 
na Rede’, ação da Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
que reúne repentistas de todo 
o Nordeste, traz no mês de ja-
neiro a reprise dos principais 
momentos de suas exibições 
em 2021. Hoje, a partir das 
19h, na TV Funesc (youtube.
com/tvfunesc), serão reexibi-
dos trechos das homenagens 
aos artistas  Antônio Nunes de 
França (RN), Paulo Nascimen-
to (CE), Diniz Vitorino (PB) e 
Francinaldo Oliveira (PE). A 
apresentação fica por conta de 
Iponax Vila Nova.

Antonio Nunes de França 
nasceu no município de Ale-
xandria (RN), em 1938. Ainda 
jovem, chegou a Limoeiro do 
Norte (CE), onde fixou resi-
dência e começou a apresen-

tar um programa com o poeta 
Justo Alves de Amorim, fican-
do rapidamente conhecido 
pelas regiões vizinhas. Após 
um bom tempo cantando em 
parceria com Justo Amorim, 
passou a se apresentar com o 
repentista paraibano Juvenal 
Evangelista dos Santos. Apre-
sentou-se ainda com Moacir 
Laurentino, Chico Pedra de 
Oliveira e Zé Cardoso. Ele mor-
reu em 2018.

Paulo Nascimento é na-
tural do município de Aiuaba 
(CE), mas reside em Iguatu, 
no mesmo estado. É músico, 
cantador repentista, intérpre-
te e compositor, tendo várias 
de suas músicas gravadas por 
outros cantores. Também é 
conhecido por suas cantorias 
de improviso e shows de can-

ções, além de vários discos 
gravados e participações em 
festivais de repente, progra-
mas de TV e rádio.

Diniz Vitorino Ferreira 
nasceu em 6 de maio de 1940, 
em Monteiro (PB) e morreu 
em Caruaru (PE), em 5 de ju-
nho de 2010. Era cantador, vio-
leiro, escritor, poeta e corde-
lista. Cresceu em uma família 
de artistas regionais, cujo pai 
era o poeta Joaquim Vitorino 
e seu irmão o também poeta 
Lourinaldo Vitorino.

Por fim, Francinaldo Oli-
veira nasceu em Serra Talhada 
(PE), residindo atualmente em 
São José do Belmonte (PE). Há 
mais de 25 anos, ele vem reali-
zando trabalhos de difusão da 
cultura popular, como poeta e 
repentista, e cantorias de pé 

de parede, especialmente nos 
estados do Ceará, Pernam-
buco e Paraíba. É conhecido 
pelos repentes de improviso, 
canções, cantorias, festivais e 
programas de rádios, tendo 
participado, ainda, de progra-
mas televisivos e de festivais 
por todo o Nordeste.

‘De Repente na Rede’ traz 
seus melhores momentos

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da

Funesc no YouTube

Cearense Paulo Nascimento (E) e pernambucano Francinaldo Oliveira (D) são alguns dos artistas revisitados na retrospectiva de 2021 do projeto na internet

Fotos: Divulgação
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KIng’S MAn - A ORIgEM (The 
King’s Man. Reino Unido, EUA, Alemanha, 
França e Itália. Dir: Matthew Vaughn. Aventu-
ra, 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 ba-
talha contra tiramos e criminosos que estão por 
trás da guerra. Descubra as raízes da primeira 
agência de inteligência independente. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 21h30; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 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. Anima-
ção, 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 con-
vencer 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 TAM-
BIÁ 4 (dub.): 14h - 16h05; CINE SERCLA SERCLA 
3 (dub.): 14h - 16h05.

COnTInUAÇÃO

HOMEM-ARAnHA -  SEM 
VOlTA pARA CASA (Spiderman - No 
Way Home. EUA. Dir: Jon Watts. Ação, Fanta-

Em cartaz

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

Serviço
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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 esque-
çam sua verdeira identidade. Entretanto, o fei-
tiço 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 - Ma-
croXE (3D): 14h15 (dub.) - 17h30 (leg.) - 20h45 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (3D, dub.): 
15h15 - 18h30 - 21h45; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 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 PARTA-
GE 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; CINÉPO-
LIS 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 Comé-
dia. 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.

‘Sing 2’ traz de volta os personagens do primeiro filme e a busca pelo sucesso através dos concursos de calouros
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O novo ano nem bem co-
meçou e a Academia de Letras 
de Campina Grande (ALCG) já 
vem preparando uma progra-
mação de eventos ao longo de 
2022. Além de lançamento de 
livros, o presidente da insti-
tuição, Thélio Queiroz Farias, 
antecipou que pretende rea-
lizar eleições para o preen-
chimento de oito vagas aber-
tas na entidade e, também, 
comemorar o centenário de 
nascimento do poeta, tribuno 
e ex-vereador da cidade de 
Campina Grande, Félix Araújo 
(1922-1953).

A Academia de Letras 
de Campina Grande lançará, 
após os festejos de carnaval, 
o edital para o preenchimen-
to das vagas abertas na enti-
dade. “A ALCG, que segue o 
modelo francês da Academia 
Brasileira de Letras (ABL), 
possui 40 cadeiras, das quais 
oito já são declaradas vagas. 
Atualmente, temos 10 cadei-
ras vazias, sendo que faltam 
duas serem declaradas va-
gas, o que só feito quando 
realizamos uma sessão de 
memória. Nos últimos dois 
anos, tivemos, infelizmente, 
muitos falecimentos, como 
os de Lourdes Ramalho, 
Juarez Farias, Leônia Leão, 
Rosália Ribeiro e Josué Syl-
vestre, dentre outros”, disse 
Thélio Farias.

Durante o mês de março, 
o próprio presidente pre-
tende lançar, por meio da 
Companhia Editora de Per-
nambuco (Cepe), Além do Ipi-
ranga: a extraordinária vida 
de Pedro Américo, biografia 
do pintor paraibano (1843- 
1905) nascido na cidade de 
Areia. “Com relação a esse 
livro, é um trabalho que rea-
lizei ao longo de cinco anos. 
Estive por duas vezes em 
Florença, na Itália, onde o ar-
tista faleceu, e trouxe várias 
novidades, como a faceta de 
Pedro Américo como escri-
tor, sua atuação parlamentar, 
etc.”, apontou o autor.

O livro conta com textos 
suplementares de João Cân-
dido Portinari, que é filho de 
Portinari, e Ricardo Ramos 
Filho, neto de Graciliano Ra-
mos, além do artista plástico, 
escritor e membro da Aca-
demia Paraibana de Letras 
(APL), Flávio Tavares.

Thélio Farias ainda in-
formou que estão sendo pla-
nejadas publicações de mais 
obras. “A ALCG, em parce-
ria com a Editora Nativa, irá 
lançar a segunda edição do 
livro A Intertextualidade das 
Formas Simples - aplicada ao 
Romance d’Pedra do Reino 
de Ariano Suassuna, da pro-
fessora Elizabeth Marinhei-
ro. Foi o primeiro estudo de 
crítica literária sobre a obra, 
sendo assim reconhecido 
pelo próprio Ariano. A pri-

meira edição foi em 1977 e 
saíra a segunda em 2022”, 
disse ele, acrescentando que 
outro lançamento será Ser-
tão de Bodocongó, de Efigê-
nio Moura, mas ainda sem 
data definida.

Junto com o Instituto 
Histórico de Campina Gran-
de, a entidade vai celebrar 
o centenário de Félix Araújo 
com vários eventos, como 
palestras, conferências e 
lançamentos de livros. “José 
Mário da Silva, que é nosso 
confrade da ALCG e arti-
culista do Jornal A União, 
lançará um livro sobre Fé-
lix Araújo, contendo perfil 
biográfico, numa análise da 
vida e da obra”, informou 
Thélio Queiroz Farias.

O presidente da Acade-
mia de Letras de Campina 
Grande disse que a entidade 
já possui o selo comemorati-
vo em alusão ao centenário 
de nascimento de Félix 
Araújo. “Ele foi ve-
reador de Cam-
pina Grande, 
p o e t a ,  s e -
cretário de 
g ove r n o , 
jornal is-
t a  e  a d -
v o g a d o , 
a l é m  d e 
voluntário 
da Segunda 
Guerra Mun-
dial, tendo sido 
tema de dois cro-

nistas que ficaram famosos: 
Rubem Braga e Joel Silveira, 
que eram correspondentes 
da guerra. Lançou a campa-
nha de Elpídio para prefeito 
de Campina Grande, fazendo 
vencer o major Veneziano, 
avô do atual senador Vene-
ziano Vital do Rego e cunha-
do de Argemiro de Figuei-
redo. Como vereador, Félix 
Araújo teve quase 12% dos 
votos válidos, o que seriam 
equivalentes a um vereador 
ter, hoje, mais de 25 mil vo-
tos. É patrono da Câmara 
de Vereadores de Campina 
Grande e consagrou-se como 
poeta, sendo elogiado por 
Alceu Amoroso. Orador, ele 
era considerado um mágico 
da palavra. Josué Sylvestre 
registrou que ‘nunca vi 
até hoje alguém falar 
tão bem quanto Fe-
lix’”, lembrou Thélio 
Farias.

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Na programação do ano, entidade vai comemorar o centenário de nascimento do poeta, tribuno e político Félix Araújo

Academia de Letras de CG 
anuncia eventos para 2022

Comédia infantil está em cartaz no Teatro Ednaldo do Egypto

O espetáculo As três por-
quinhas: uma porcaria de co-
média – montagem da Cara 
Dupla Coletivo de Teatro, que 
tem direção de Letícia Ro-
drigues e texto assinado por 
Luiz Navarro – está sendo en-
cenado nos próximos sábado 
e domingo, a partir das 20h, 
no Teatro Ednaldo do Egypto, 
localizado em João Pessoa. 
Os ingressos para assistir à 
peça, que vai permanecer 
em cartaz até o mês de feve-
reiro, sempre nos mesmos 
dias e horário, custam R$ 40 
(inteira) e R$ 20 (estudante) 
e também estão disponibili-
zados no site Sympla (www.
sympla.com.br). Além do uso 
obrigatório de máscara, só 
será permitido o acesso a 

quem apresentar o cartão 
de vacinação com ao menos 
uma dose. Mais informações 
podem ser obtidas pelo perfil 
no Instagram da diretora (@
leticiaatrizpb).

“A peça é a desconstru-
ção de uma fábula para hu-
mor que tem que ser feita 
com responsabilidade e qua-
lidade e esses foram os ele-
mentos para essa montagem. 
Eu acrescentei uma porcaria 
de comédia para atrair o pú-
blico”, ressaltou a diretora Le-
tícia Rodrigues, que também 
é a gestora do Teatro Ednal-
do do Egypto, localizado na 
Avenida Maria Rosa, 284, no 
bairro de Manaíra. O texto se 
baseia num clássico infantil 
e mostra que as três porqui-
nhas, que são moradoras da 
“alfavela”, terão de fazer de 
tudo para permanecerem na 

comunidade, de onde o lobo 
mal tentará expulsá-las.

A comédia tem, no elen-
co, os atores Alessandro Tchê 
(Ceicinha), Dinart Silva (Veri-
nha Show), Romilson Rodri-
gues (Diet), Romildo Rodri-
gues (Light) e Douglas Moura 
(lobo e raposa). “O público 
lotou, na estreia da monta-
gem, e percebeu a grandiosi-
dade do espetáculo. A ideia é 
chamar a atenção para movi-
mentar as pessoas a irem ao 
teatro neste mês de férias”, 
comentou Rodrigues.

Reconhecimento
Letícia Rodrigues ainda 

informou que, no último dia 
7, foi realizada a cerimônia 
de entrega do Prêmio Ednal-
do do Egypto aos melhores 
de 2021. “Na ocasião, foram 
contemplados vários nomes, 

em diversas categorias, que 
receberam o troféu confec-
cionado pelo artesão Joaldo 
Nóbrega, da cidade de Santa 
Luzia”, destacou a gestora.

Ainda de acordo com ela, 
o objetivo com a iniciativa foi 
valorizar a classe artística. 
“Um exemplo foi o do ator 
Alessandro Tchê, que em 36 

anos de carreira e nunca ha-
via recebido um prêmio. São 
famosos atores invisíveis que 
precisam ser reconhecidos”, 
disse Letícia Rodrigues.

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

 CONFIRA OS CONTEMPLADOS COM O PRÊMIO EDNALDO DO EGYPTO: 

n Prêmio Amigo do Teatro
Cícero Lucena, Professora América 
(Secretaria da Educação e Cultura - Sedec), 
Fabiano do Egypto, Mirla Alessandra, 
Vittor Blam, Fórum do Teatro, Helton Renê, 
Nicole Brito Lago, Andreina Gama e Aldo 
schuller 
n Prêmio Inclusão no Teatro
Palhaço pipoca 
n Prêmio Inovação no Teatro
Teatro para bebês
n Artista do Ano
Bixarte e Rhuda
n Live do Ano
Chá Com Ceicinha 
n Melhor Cenário (Circense)
Gran Circo Los Iranzi 
n Melhor Figurino (Circense)
Gran Circo Los Iranzi 

n Melhor Trilha Sonora (Circense)
O Mágico Bruno e Magicamente divertido 
n Melhor Maquiagem (Circense)
Experimento Riso, Cia. Argonautas de 
Teatro e Mágico Bruno 
n Atriz Revelação
Nica Bezerra 
n Ator Revelação
Kleber Marone 
n Melhor Autor (Circense)
Kleber Marone (‘O Circo do Cara de 
Clown’)
n Melhor Direção 
Gran Circo Los Iranzi 
n Melhor Trilha (Infantil)
‘Espantaram o Espantalho’
n Melhor Iluminação (Infantil)
‘O Pequeno Príncipe’
n Melhor Figurino (Infantil)

‘O Pequeno Príncipe’
n Melhor Cenário (Infantil)
‘A Cigarra e a Formiga, Sim senhor!’
n Ator Revelação (Infantil)
Gustavo Níquel 
n Atriz Revelação (Infantil)
Neire Karla
n Melhor Ator Coadjuvante (Infantil)
Sidney Rufino
n Melhor Atriz Coadjuvante (Infantil)
Alexandra Oliveira 
n Melhor Atriz (Infantil)
Nyka Barros
n Melhor Ator (Infantil)
Romilson Rodrigues 
n Direção Teatro Infantil
‘A Cigarra e a Formiga, Sim senhor!’
n Melhor Autor (Infantil)
Letícia Rodrigues

n Melhor Cenário
‘Meu Eu’
n Melhor Figurino
‘Meu Eu’
n Melhor Iluminação
‘Catiço’
n Melhor Sonoplastia 
Kleiton Teixeira 
n Atriz Revelação
Maria Clara Bahr 
n Melhor Atriz
Fernanda Ferreira e Mayara Santos 
n Melhor Ator
Robson Oliver, Joziel Santos, Sidney Rufino 
e Thiago de Assis 
n Melhor Autor
‘Guerreiro’
n Melhor Direção
Maria Rita

Nos finais de semana até fevereiro, espetáculo ‘As três porquinhas’ mostrará uma desconstrução da famosa fábula

Foto: Max Ryan/Divulgação

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Presidente da ALCG, Thélio Farias vai lançar 
‘Além do Ipiranga’, biografia de Pedro 

Américo; ao lado, selo comemorativo dos 
100 anos de Félix Araújo

Foto: Divulgação



Categoria terá incorporação de 100% da bolsa desempenho e aumento salarial de 10% com efeito imediato

O governador João Aze-
vêdo recebeu, ontem, na 
Granja Santana, em João Pes-
soa, representantes da Polí-
cia Penal que anunciaram, na 
oportunidade, a aceitação da 
proposta de incorporação de 
100% da bolsa desempenho 
em 48 meses e do reajuste 
salarial de 10% com efeito 
imediato. Além disso, será 
concedido o aumento de 
24% no auxílio-alimentação. 

 O presidente da Asso-
ciação Geral dos Policiais Pe-
nais, Wagner Falcão, enalte-
ceu a capacidade de diálogo 
da gestão estadual e o respei-
to ao servidor público. “Nós 
agradecemos a sensibilidade 
do governador que garantiu 
a isonomia entre as forças de 
Segurança. Nós hoje temos 
uma melhor condição finan-
ceira, avaliamos os números 
e, numa votação unânime e 
sem abstenção, aceitamos 
a proposta de muito bom 
grado porque sabemos que 
o governo cumpre compro-
missos, sempre mantendo o 
diálogo aberto”, falou.

 “Foi uma grande con-
quista a de hoje porque a 
categoria já conhece a sen-
sibilidade do governador e 
estamos construindo uma 
instituição forte e humani-
zada”, comentou a vice-pre-
sidente do Sindicato dos 
Policiais Penais da Paraíba, 
Carol Brito. 

  “Desde o início, o nosso 
objetivo sempre foi acabar 
com essa insegurança dos 
profissionais provocada pelo 
bolsa desempenho, apresen-

Polícia Penal aceita proposta 
do Governo e terá reajuste

Foto: Francisco França/Secom-PB

Lei inconstitucional
Lei de Cabedelo tem artigos inconstitucionais, decide TJ. 
Contestação ao diploma legal que disciplina contratação em caráter 
excepcional por interesse público foi feita pelo MPPB. Página 14
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tando uma solução definitiva 
e que acaba com o problema 
de quem vai para a reserva, 
dando dignidade para quem 
passou 30 anos se dedicando 
à segurança do nosso Estado 
e vamos continuar construin-

do novos avanços”, frisou o 
governador João Azevêdo. 

 O secretário de Estado 
da Administração Peniten-
ciária, Sérgio Fonseca, desta-
cou a valorização concedida 
à Polícia Penal. “Nós cres-

cemos muito no Governo 
João Azevêdo, a exemplo da 
criação da Polícia Penal e do 
PCCR, e essa proposta que foi 
feita para todas as forças de 
Segurança, resolvendo, em 
definitivo, um problema de 

mais de 12 anos, cuidando 
do inativo, dando tranquili-
dade ao profissional da ativa 
e parabenizamos a categoria 
pela decisão sensata que foi 
tomada”, avaliou 

 Ainda participaram do 

encontro o secretário execu-
tivo da Administração Peni-
tenciária, João Paulo Barros, 
e Manoel Leite (represen-
tante do Sindicato dos Ser-
vidores da Secretaria da Ad-
ministração Penitenciária).

O governador João Azevêdo recebeu representantes 
da Polícia Penal na Granja Santana. Eles aceitaram a 
proposta de reajuste salarial apresentada pelo Estado

Rosa Luxemburgo

João Azevêdo entrega condomínio 
nesta quarta-feira em Santa Rita

O governador João 
Azevêdo entrega, nesta 
quarta-feira (12), o Resi-
dencial Rosa Luxemburgo, 
localizado nas proximida-
des do Hospital Metropo-
litano, em Santa Rita. São 
576 unidades habitacio-
nais destinadas a famílias 
com renda mensal bruta 
inferior a R$ 1.600,00 e que 
receberam investimentos 
de aproximadamente R$ 
35 milhões, oriundos do 
Fundo de Arrendamento 

Residencial (FAR) e Banco 
do Brasil, mais a contra-
partida do Estado.

 Os apartamentos são 
compostos por sala, dois 
quartos, banheiro, cozi-
nha e área de serviço, num 
total de 44 m². O condo-
mínio residencial oferece 
toda infraestrutura bási-
ca: rede de abastecimento 
d’água, energia elétrica, 
rede coletora de esgotos 
e estação de tratamento 
de esgotos, pavimentação 

em paralelepípedos, além 
de guarita, centro comu-
nitário, quadra poliespor-
tiva e playground. Todo o 
projeto atende as especi-

ficações mínimas do Pro-
grama Minha Casa Minha 
Vida, com acessibilidade a 
pessoas com deficiência e 
idosos.

Data: 12.01.2022 – Quarta-feira

Hora: 10h

Local: Residencial Rosa Luxemburgo, próximo ao Hospital 
Metropolitano - Santa Rita

Agenda

O Tribunal de Contas 
do Estado retomou suas 
atividades administrativas 
segunda-feira passada, após 
o recesso de final de ano, 
ocorrido entre os dias 27 de 
dezembro de 2021 e 7 de ja-
neiro de 2022. As sessões or-
dinárias do Tribunal Pleno e 
das duas Câmaras Delibera-
tivas devem retomar a partir 
do próximo dia 23, quando 
termina também a suspen-
são dos prazos processuais, 
definida pela Resolução 
Normativa RN 09/2021.

O TCE voltou às suas ati-
vidades com o retorno, tam-
bém, do trabalho presencial, 
exigindo para o acesso às 
suas dependências, confor-
me a Portaria nº 220/2021, 
a apresentação do compro-
vante de vacinação contra 
a Covid-19. Ficam dispen-
sados da apresentação da 
comprovação da imunização 
os membros, servidores, es-
tagiários e terceirizados que 
já tiverem registrado a vaci-
nação junto ao Departamen-
to de Gestão de Recursos 
Humanos (DERH).

Além disso, permane-
cem obrigatórios os usos de 
máscara de proteção facial e 
o distanciamento social. Fica 
terminantemente proibido o 

acesso de pessoas com sin-
tomas gripais às dependên-
cias do Tribunal. As iniciati-
vas levam em consideração 
os termos do Decreto Esta-
dual no 41.978, de 30 de no-
vembro de 2021, que trata 
da adoção de novas medidas 
temporárias e emergenciais 
de prevenção de contágio 
pelo novo coronavírus.

O passaporte de vaci-
nação pode ser obtido por 
meio do aplicativo do Co-
necte-SUS, do Ministério da 
Saúde, comprovando a rea-
lização do ciclo completo 
de vacinação (duas doses, 
pelo menos, ou dose única, 
no caso do imunizante da 
fabricante Janssen/Johnson 
& Johnson.

Expediente e sessões
O horário de expedien-

te do Tribunal e de atendi-
mento ao público externo 
será das 07h às 13h, de 
segunda a sexta-feira. As 
sessões das Câmaras e do 
Tribunal Pleno poderão ser 
presenciais ou híbridas. A 
presença de público nos au-
ditórios localizados no Tri-
bunal de Contas e no Centro 
Cultural Ariano Suassuna 
fica limitada a 50% de suas 
respectivas capacidades.

TCE retoma atividades  
exigindo vacinação

Gabinete Virtual inicia 2022 analisando 
acervos de Varas da Fazenda Pública de JP

Os membros do Gabinete 
Virtual do Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba retoma-
ram os trabalhos de análise dos 
processos conclusos do Acervo 
B da 6ª Vara da Fazenda Pública 
da Comarca de João Pessoa e da 
4ª Vara da Fazenda Pública da 
capital. As atividades, que es-
tão sendo realizados por meio 
remoto, através do sistema do 
Processo Judicial eletrônico 

(PJe), tiveram início antes do 
recesso forense e seguem até o 
final do mês de janeiro.

Ao ser instituído pela 
Presidência do Tribunal de 
Justiça, na pessoa do Presi-
dente, Desembargador Saulo 
Benevides, o Gabinete Virtual 
tem por meta a concretização 
e melhoria dos serviços em 
prol da sociedade, por meio de 
uma prestação jurisdicional 

acessível, célere e efetiva.
O GV é coordenado pelo 

Desembargador João Benedito 
da Silva e conta com a participa-
ção dos juízes Fábio Brito de Fa-
ria, Jeremias de Cássio Carneiro 
de Melo, Philippe Guimarães 
Padilha Vilar e Pedro Davi Alves 
de Vasconcelos. Os magistrados 
atuam como subcoordenado-
res, responsáveis pela organiza-
ção dos trabalhos e autorizados 

a proferir despachos, decisões, 
sentenças e a presidir audiên-
cias nos respectivos processos.

“O Gabinete Virtual acu-
mulou rica experiência no de-
sempenho de suas atribuições 
no ano findo. Vamos levantar 
os pontos positivos e negati-
vos e assim melhorar cada vez 
mais naquilo que for possível”, 
salientou o Desembargador 
João Benedito.



Contestação ao diploma legal que disciplina contratação em caráter excepcional por interesse público foi feita pelo MPPB
O Pleno do Tribunal de 

Justiça da Paraíba, em sessão 
virtual, julgou procedente 
a Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade nº 0808651-
96.2020.8.15.0000, decla-
rando por conseguinte a 
inconstitucionalidade do 
artigo 3º, III, IV, V, VI, VII e 
VIII e do artigo 4º, II, III, IV 
e V, da Lei nº 1.737/15, do 
Município de Cabedelo, que 
versa sobre a contratação 
por tempo determinado 
para atender a necessidade 
temporária de excepcional 
interesse público. A relatoria 
do processo foi do Desem-
bargador Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque.

A ação foi proposta pelo 
Ministério Público Estadual, 
sob o argumento de que a 
lei não está em conformi-
dade com a Constituição, 
porquanto se constitui de 
caso claro de serviço de ne-
cessidade permanente da 
administração pública mu-
nicipal. Aduz o MPPB que 
não é somente a temporarie-
dade de uma atividade que 

justifica a contratação por 
tempo determinado, pois 
ela pode ser desempenhada 
por recursos humanos cons-
tantes do quadro de pessoal 
permanente.

O relator do processo 
destacou, em seu voto, que 
a regra da Constituição Es-
tadual para a admissão no 
serviço público é a investi-
dura através da prévia apro-
vação em concurso público, 
excetuadas as nomeações 
para cargo em comissão, 
declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração. Do 
mesmo modo, poderá ha-
ver contratação, por tempo 
determinado, para atender 
a necessidade temporária 
de excepcional interesse 
público.

“Do cotejo entre o pa-
râmetro constitucional es-
tadual e a norma combatida 
revela-se a existência de vio-
lação aos dispositivos cons-
titucionais, pois, de acordo 
com estes, a contratação 
deverá ocorrer por tempo 
determinado, para suprir 

necessidade temporária e 
que haja excepcional inte-
resse público, e, em conso-
nância com esses requisitos, 
a lei municipal combatida 
prevê de maneira genérica a 
contratação de pessoal para 
os serviços acima estabele-
cidos”, pontuou.

Conforme o relator, 
não pode uma lei municipal 
dispor sobre a contratação 
temporária de servidores de 
modo genérico. “Os disposi-
tivos questionados padecem 
de inconstitucionalidade, na 
medida em que tais previ-
sões também demonstram 
serem bastante genérica e 
abrangente, não sendo pos-
sível aferir quais serviços 
podem ser considerados de 
necessidade excepcional. 
Desta forma, qualquer ati-
vidade poderia ser conside-
rada de caráter excepcional, 
ficando a cargo do Chefe do 
Executivo a livre definição 
dos serviços, sem que a lei 
estabelecesse qualquer limi-
te à atuação da competência 
discricionária”, ressaltou.

Lei de Cabedelo tem artigos 
inconstitucionais, decide TJ
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Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque viu violação de preceitos constitucionais na legislação de Cabedelo

Foto: Divulgação

MP recomenda veto à licença 
remunerada para conselheiro

O Ministério Público 
da Paraíba recomendou 
ao prefeito de João Pessoa 
que vete totalmente o Pro-
jeto de Lei Ordinária (PLO) 
nº 137/2021, de autoria do 
vereador Mikika Leitão, que 
cria licença remunerada para 
que conselheiros tutelares 
licenciados acumulem outros 
cargos públicos durante o 
afastamento. Na tarde des-
sa segunda-feira (10/01), o 
31º promotor de Justiça de 
João Pessoa, Alley Borges 
Escorel (que atua na defesa 
da criança e do adolescen-
te), reuniu-se com o prefeito 
Cícero Lucena e entregou a 
recomendação ministerial, 
expondo as razões jurídicas 
para o veto ao mencionado 
projeto de lei. A reunião teve 
a presença dos vereadores 
Odon Bezerra e Marmuthe 
Cavalcanti, bem como, do se-
cretário municipal de Gestão 
Governamental e Articulação 
Política, Diego Tavares.

O promotor Alley Esco-
rel externou ao prefeito Cíce-
ro Lucena sua preocupação 
com a aprovação do   projeto 
pela Câmara Municipal no 
dia 24 de dezembro. “Apesar 
do respeito institucional que 
tenho pelos integrantes da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa, tenho que registrar 
que o projeto de lei de au-
toria do vereador Mikika 
Leitão contém inúmeras 
irregularidades e inconsti-
tucionalidades, pois revo-
ga parcialmente o regime 
da dedicação exclusiva do 
conselheiro tutelar previsto 
no art. 48, inciso XIII, da Lei 
11.407/2008 e cria licen-
ças remuneradas para que 
os membros do Conselho 
Tutelar acumulem cargos 
públicos, em total afronta a 
Constituição Federal, além 
de representar um notório 
retrocesso à política muni-
cipal de defesa dos direitos 
das crianças e adolescentes”, 

esclareceu o promotor na 
reunião.

 Alterações
Conforme assevera o 

promotor de Justiça, o PLO 
revoga parcialmente a exi-
gência da dedicação exclu-
siva exigida do conselheiro 
tutelar para exercer suas 
atividades, possibilitando 
licenças que permitem que 
o conselheiro exerça outras 
atividades remuneradas en-
quanto estiver licenciado,  
sem prejuízo do recebimento 
dos seus vencimentos neste 
cargo, tendo em vista que não 
há nenhuma menção que seu 
afastamento será sem ônus 
para a edilidade. O projeto 
também cria despesas para 
Administração Pública sem 
indicar a origem ou fonte dos 
recursos que custearão os 
gastos adicionais em matéria 
relativa à organização de ór-
gãos da administração públi-
ca municipal (pagamento do 
conselheiro tutelar licencia-
do e do suplente convocado).

Os conselheiros tutela-
res são agentes públicos em 
sentido lato, mesmo exercen-
do suas atividades em cará-
ter temporário e transitório, 
estando sujeitos aos direitos 
e obrigações advindas de 
sua atividade pública, sendo 

considerados agentes hono-
ríficos que exercem função 
pública relevante.

“A Lei 11.407/2008, em 
seu art. 48, inciso XIII, defi-
niu que o conselheiro tutelar 
deverá exercer suas ativida-
des com dedicação exclusiva, 
prevendo, inclusive, a perda 
de mandato na hipótese do 
exercício de qualquer outra 
atividade remunerada”, sa-
lienta o promotor na reco-
mendação.

 Vício formal de origem
De acordo com a reco-

mendação, o PLO 137/2021 
possui vício formal insaná-
vel de origem, uma vez que 
a modificação da estrutura 
e da organização de fun-
cionamento dos conselhos 
tutelares é de competência 
exclusiva do prefeito e não 
de iniciativa do legislador. O 
promotor explica que, com 
a aprovação pela Câmara do 
projeto de lei de iniciativa 
do vereador Mikika Leitão, o 
Poder Legislativo Municipal 
editou norma que envolve 
matéria estranha à sua inicia-
tiva legislativa, já que cuida 
de assunto reservado priva-
tivamente ao chefe do Poder 
Executivo, com base no artigo 
30, inciso IV, da Lei Orgânica 
do Município de João Pessoa.

Alley Escorel reuniu-se com Cícero e entregou a recomendação ministerial

Foto: MPPB

Cícero ‘rascunha’ 1a reforma 
administrativa de sua gestão

O prefeito de João Pes-
soa, Cícero Lucena (Pro-
gressistas) confirmou que 
já está rascunhando sua pri-
meira reforma administra-
tiva. O gestor está visando a 
saída de alguns secretários 
para disputar as eleições 
deste ano. Cícero confirmou 
que alguns secretários já 
sinalizaram que estão se 

licenciando da gestão para 
disputar as eleições deste 
ano. “Alguns já sinalizaram 
a intenção de se licencia-
rem e nós vamos confirmar 
outros nomes, que devem 
pedir o afastamento dos 
respectivos cargos”, confir-
mou Cícero.

Um dos nomes certos 
para desincompatibilização 
e já confirmado para se li-
cenciar e disputar uma vaga 
na Assembleia Legislativa 

da Paraíba é o titular da Su-
perintendência de Mobili-
dade Urbana de João Pessoa 
(Semob), George Morais. 

“Estou colocando meu 
nome a disposição para os 
paraibanos como uma nova 
opção para a Assembleia 
Legislativa da Paraíba. Em 
breve, dentro do prazo legal 
da desincompatibilização 
estarei protocolando com 
o prefeito a minha licença”, 
confirmou George Morais. 

O presidente da As-
sembleia Legislativa da Pa-
raíba, o deputado estadual 
Adriano Galdino (PSB) con-
firmou que está de malas 
prontas para desembarcar 
no Avante. A mudança deve 
ocorrer até o final da aber-
tura da janela partidária e 
das definições sobre a pos-
sível formação ou não de 
federações partidárias. 

“Foram muito anos de 
PSB. Tenho certeza do meu 
dever cumprido dentro da 
legenda socialista, mas, ago-
ra, é tempo de novo ares. 
Deixei muitos amigos no 
Partido Socialista Brasileiro 

e vou encontrar tantos ou-
tros na minha nova legenda, 
que será o Avante”, confir-
mou o deputado.  

Existe ainda, a expec-
tativa que Adriano possa 
comandar a legenda em 
âmbito estadual. Ele, que 
foi convidado a assumir o 
partido na Paraíba, deve, de 
fato, tomar posse na presi-
dência do Avante, logo após 
a sua filiação. “Estou traba-
lhando nesse sentido para 
que a gente possa ter uma 
chapa estadual e federal no 
Avante. O partido vai apoiar 
a reeleição do governador 
João Azevêdo e vamos jun-

tos contribuir para uma 
Paraíba cada vez melhor e 
mais justa para todos”, fina-
lizou Galdino. 

Atualmente o Avante, 
na Paraíba, é comandado 
pela prefeita de Pocinhos, 
Eliane Galdino, que é es-
posa de Adriano Galdino. 
Ainda segundo o deputa-
do, a legenda vai apoiar a 
reeleição do governador 
João Azevêdo. “O partido 
vai apoiar a reeleição do 
governador João Azevêdo 
e vamos juntos contribuir 
para uma Paraíba cada vez 
melhor e mais justa para 
todos”, finalizou. 

Galdino confirma que está de 
malas prontas para o Avante 

Galdino, que 
foi convidado a 
assumir o partido 
na Paraíba, deve, 
de fato, tomar posse 
na presidência do 
Avante logo após a 
sua filiação

Foto: Divulgação
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Senador quer investigar atos e omissões do governo Bolsonaro no combate à pandemia a partir de novembro de 2021

O senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) protoco-
lou ontem um requerimento 
para abertura de uma nova 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid. O 
pedido, endereçado ao pre-
sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), visa a in-
vestigar atos e omissões do 
governo Bolsonaro no com-
bate à pandemia a partir de 
novembro do ano passado.

Entre os pontos que se-
riam alvos de apuração do 
colegiado, estão o atraso no 
início da vacinação de crian-
ças de 5 a 11 anos; apagão de 
dados no Ministério da Saú-
de após um ataque hacker; 
ataques do presidente da Re-
pública a técnicos da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) e à imunização 
de crianças; e a insuficiência 
na política de testagem.

Para instalação da CPI, 
no entanto, são necessárias 
27 assinaturas de senado-

res e decisão favorável de 
Pacheco.

No Twitter, Rodrigues 
anunciou que já começou o 
recolhimento das assinatu-
ras. Procurada, a assessoria 
de imprensa do senador dis-
se que ainda não há balanço 
da quantidade de signatários 
do documento.

O senador lembra no 
requerimento que, desde o 
encerramento da primeira 
CPI da Covid, que teve relató-
rio final aprovado em 26 de 
outubro do ano passado, os 
ataques de Bolsonaro à vaci-
nação passaram a ser cons-
tantes.

“A nova fronteira do ab-
surdo tem sido o boicote do 
presidente à vacinação das 
crianças, afrontando os di-
reitos inscritos na Constitui-
ção e no Estatuto da Criança 
e do Adolescente. No dia 06 
de janeiro de 2022, o presi-
dente da República, na sua 
interminável campanha de 
desinformação da população 
brasileira e de propagação de 
fake news, voltou a atacar a 
Anvisa e a vacinação infantil 
contra Covid-19, em uma en-

trevista amplamente reper-
cutida pela mídia”, lembrou 
o senador no requerimento.

Randolfe também ar-
gumentou que o apagão de 
dados, que começou em 9 de 
dezembro e persiste até en-
tão, impossibilita mensurar 
a real dimensão da pandemia 
no Brasil, em um momen-
to de aumento de casos por 
causa da variante Ômicron. 
“O apagão leva a um quadro 
em que não se sabe número 
exatos sobre a evolução de 
casos, internações, mortes 
e vacinação, inviabilizando 
o trabalho da comunidade 
científica em obter um retra-
to fiel da pandemia e tornan-
do impossível que políticas 
públicas efetivas sejam im-
plementadas.”

O parlamentar justifica 
no requerimento que a pri-
meira CPI da Pandemia, que 
durou de abril a outubro do 
ano passado, foi “fundamen-
tal para pressionar o gover-
no brasileiro a comprar e 
avançar a oferta de vacinas 
para a população”.

“A comissão desvendou 
os caminhos tortuosos que 

Bruno Luiz e 
Daniel Weterman
Agência Estado

Randolfe pede instalação de 
nova CPI da Covid no Senado
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nos levaram a essa situação 
catastrófica. Inúmeras pro-
vas reveladas comprovaram 
omissões e ações delibera-
das em torno de uma falsa 
imunidade de rebanho, com 

a promoção de tratamentos 
ineficazes e boicotes às medi-
das não farmacológicas como 
o uso de máscaras, distancia-
mento social e álcool em gel. 
Isso tudo apoiado por uma 

extensa rede de fake news 
alimentada por autoridades 
públicas”, escreveu o senador 
para defender a necessidade 
de uma nova comissão.

Iander Porcella
Agência Estado

Entrevista à Jovem Pan

Bolsonaro diz que haverá ‘rebelião’ se 
país decretar lockdown por pandemia

O presidente Jair Bol-
sonaro afirmou que haverá 
“caos” e “rebelião” se o país 
decretar lockdown neste ano 
devido à piora da pandemia 
de Covid-19. À rádio Jovem 
Pan, o chefe do Executivo 
voltou a criticar governado-
res e prefeitos que tomam 
medidas para tentar conter 
o avanço da Covid-19 e rei-
terou que não se vacinou 
contra o coronavírus. Novos 
trechos da entrevista, grava-
da no último fim de semana, 
foram veiculados ontem. Na 
segunda-feira (10), a emis-
sora já havia publicado uma 
parte da conversa.

“O Brasil não resiste 

a um novo lockdown. Será 
o caos. Será uma rebelião, 
uma explosão de ações onde 
grupos vão defender o seu 
direito à sobrevivência. Não 
teremos Forças Armadas 
suficientes para a garantia 
da lei e da ordem”, afirmou 
Bolsonaro, após criticar os 
governantes estaduais. Ao 
contrário do “novo lockdo-
wn” que o presidente citou, 
contudo, foram tomadas 
apenas medidas localizadas 
de isolamento social e res-
trição de circulação de pes-
soas no Brasil.

As declarações de Bol-
sonaro ocorrem em meio ao 
aumento de casos da doença 
no país, com a disseminação 
da variante Ômicron, alta-
mente contagiosa. O chefe 

do Executivo também voltou 
a dizer que não se imuni-
zou contra a Covid-19. “Eu 
não tomei a vacina. É o meu 
direito”, afirmou. “Não vão 
forçar, porque eu não vou 
tomar. Nenhum homem aqui 
no Brasil ou uma mulher vai 
me obrigar a tomar a vacina”, 
acrescentou.

‘Passado atlético’
O presidente ainda vol-

tou a minimizar os efeitos do 
coronavírus, que já causou 
a morte de mais de 600 mil 
pessoas no Brasil. “Quan-
do eu falei do meu passado 
atlético, o meu passado es-
portivo... batendo em mim 
o vírus, não vai acontecer 
nada, como não aconteceu. 
Fiz o tratamento precoce 

e nada aconteceu”, disse o 
presidente, em referência ao 
pronunciamento feito por 
ele em rede nacional de rá-
dio e televisão em março de 
2020, começo da pandemia, 
quando chamou a Covid-19 
de “gripezinha” ou “resfriadi-
nho” e mencionou seu “histó-
rico de atleta”.

O tratamento precoce 
citado pelo presidente, com 
remédios como cloroquina, 
hidroxicloroquina e ivermec-
tina, é comprovadamente ine-
ficaz contra a Covid-19. A de-
fesa do chamado “kit covid” 
foi investigada pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid, que atuou em 
2021 no Senado e apontou 
ações e omissões do governo 
Bolsonaro na pandemia.

O ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), decidiu 
prorrogar por mais 90 dias 
o inquérito das milícias digi-
tais. O prazo para conclusão 
da investigação já havia sido 
estendido em outubro, mas 
chegaria ao fim neste mês.

No despacho, o ministro 
diz que a decisão foi tomada 
considerando a ‘existência de 
diligências em andamento’.

A investigação foi aberta 
em julho do ano passado de-
pois que o procurador-geral 
da República, Augusto Aras, 
pediu o arquivamento do in-
quérito dos atos antidemo-
cráticos. Na prática, as duas 
apurações estão relaciona-
das, uma foi instaurada a par-
tir da outra, e ambas atingem 
aliados do presidente Jair 
Bolsonaro (PL).

O inquérito das milícias 
digitais se debruça sobre a 
atuação de grupos bolsona-
ristas na internet. A suspeita 
é que apoiadores do presi-
dente tenham se organizado 
nas redes sociais para incen-
tivar ataques contra as ins-
tituições e a democracia. A 
apuração também investiga 
se a articulação recebeu di-
nheiro público.

Um dos principais reve-
ses sofridos pelo Planalto na 
investigação ocorreu no mês 
passado, quando a delegada 
federal Denisse Dias Rosas, 
responsável pelo caso, suge-
riu que o próprio presidente 
seja investigado por promo-
ver desinformação sobre o 
sistema eletrônico de vota-
ção. A investigação também 
pegou o blogueiro bolsona-
rista Allan dos Santos, foragi-
do nos Estados Unidos, e o ex-
deputado Roberto Jefferson 
(PTB), preso em agosto.

Milícias digitais: STF
prorroga inquérito
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O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) disse que o 
Congresso está “muito bem 
atendido” com as emendas 
parlamentares, incluindo as 
do orçamento secreto, que 
são distribuídas sem trans-
parência e usadas pelo go-
verno para garantir apoio 
político e votos para aprovar 
projetos no Parlamento.

À rádio Jovem Pan, o 
chefe do Executivo afirmou 
que o orçamento secreto, 
composto pelas emendas 
RP9, as emendas de relator, 
tem quase o triplo de recur-

sos do Ministério da Infraes-
trutura, comandado por 
Tarcísio de Freitas. Novos 
trechos da entrevista, grava-
da no último fim de semana, 
foram veiculados nesta terça-
feira, 11. Ontem, a emissora 
já havia publicado uma parte 
da conversa.

“Hoje em dia, todos es-
tão ganhando”, disse Bolso-
naro. “O parlamentar, além 
das emendas impositivas, 
por volta de R$ 15 bilhões 
por ano, tem uma outra for-
ma de conseguir recurso, que 
é a RP9. Parlamentar está 
bem atendido. Só em RP9, 
os parlamentares têm quase 
o triplo de recursos do Mi-

nistério da Infraestrutura do 
Tarcísio. Então, o Parlamento 
está muito bem atendido co-
nosco”, afirmou. O orçamento 
secreto foi revelado em maio 
de 2021 em uma série de re-
portagens do Estadão.

Na peça orçamentária de 
2022, aprovada pelo Congres-
so em dezembro, mas que 
ainda não foi sancionada por 
Bolsonaro, as emendas RP9 
somam R$ 16,5 bilhões. Os re-
cursos, usados pelo Executivo 
em troca de apoio político no 
Parlamento, são alvo de inves-
tigação no Supremo Tribunal 
Federal (STF), no Tribunal de 
Contas da União (TCU) e em 
outros órgãos de controle.

A execução do orça-
mento secreto em 2021 
chegou a ser suspensa pelo 
STF, que exigiu a divulgação 
dos nomes dos parlamen-
tares contemplados com 
as verbas. A falta de trans-
parência na destinação 
dos recursos é a principal 
crítica feita a esse tipo de 
emenda. A ministra Rosa 
Weber, contudo, liberou 
a execução dos repasses 
após os presidentes da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL), 
e do Senado, Rodrigo Pa-
checo (PSD-MG), promete-
rem divulgar informações 
sobre as emendas de RP9 
nos próximos meses.

Presidente sobre orçamento secreto:
Congresso está muito bem atendido
Iander Porcella
Agência Estado

Rayssa Motta
Agência Estado

Em reunião com o pre-
sidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto, os 
sindicatos que representam 
os funcionários do órgão 
mostraram que quase dois 
mil servidores já aderiram 
ao movimento de entrega 
de cargos, sendo que cer-
ca de 500 comissionados e 
substitutos e em torno de 
1.500 em uma lista de não 
assunção (que se compro-
metem a não assumir os 
cargos deixados).

No BC, há três sindica-
tos: O Sindicato Nacional 
de Funcionários do Banco 
Central (Sinal), que repre-
senta as categorias de ana-

listas e técnicos, Associação 
Nacional de Analistas do 
Banco Central (ANBCB) e o 
Sindicato Nacional dos Téc-
nicos do Banco Central do 
Brasil (SinTBacen). Todos 
unidos na mobilização.

Segundo o presidente 
da ANBCB, Henrique Se-
ganfredo, a reunião com 
Campos Neto é uma conver-
sa inicial para um pleito de 
reestruturação da carreira 
que vai muito além do rea-
juste ou recomposição sala-
rial, com medidas que não 
têm impacto financeiro.

Conforme ele, essa dis-
cussão se “arrasta” desde 
a gestão Ilan Goldfajn, en-
quanto os funcionários do 
órgão acumulam entregas 
nos últimos anos. 

No BC, quase dois mil 
já entregaram cargos
Thaís Barcellos
Agência Estado

Para instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, Randolfe precisará de 27 assinaturas de senadores



Procedimento foi realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland, nos EUA; paciente está bem

Médicos americanos 
realizaram, pela primeira 
vez, o transplante de um 
coração de porco geneti-
camente modificado para 
um ser humano. O paciente 
tem 57 anos e passa bem. 
O procedimento inédito foi 
realizado pela Faculdade de 
Medicina da Universidade 
de Maryland. O porco modi-
ficado foi doado pela empre-
sa de medicina regenerativa 
Revicor.

Por ora, o transplante 
demonstrou que um coração 
de animal geneticamente 
modificado pode funcionar 
no lugar de um humano sem 
rejeição imediata pelo cor-
po. O paciente segue sendo 
monitorado para que se pos-
sa definir se o procedimen-
to, de fato, traz benefícios 
que salvam vidas, conforme 
informou a equipe médica.

“Essa foi uma cirurgia 
inovadora e nos deixa um 
passo mais perto de resol-
ver a crise de escassez de 
órgãos. Simplesmente não 
há corações humanos de 
doadores suficientes dispo-
níveis para atender a longa 
lista de potenciais recepto-
res”, disse Bartley Griffith, 
que transplantou cirurgica-
mente o coração de porco 

no paciente. “Estamos pro-
cedendo com cautela, mas 
também estamos otimistas 
de que esta cirurgia inédita 
no mundo fornecerá uma 
nova opção importante para 
os pacientes no futuro”.

O paciente, David Ben-
nett, havia sido considerado 
inelegível para um trans-
plante de coração conven-
cional ou para receber bom-
ba cardíaca artificial. “Era 
morrer ou fazer esse trans-
plante. Eu quero viver. Eu sei 
que é um tiro no escuro, mas 
é minha última escolha”, 
disse Bennett um dia antes 
da cirurgia. Acamado nos 
últimos meses, disse estar 
“ansioso para sair da cama” 
quando se recuperar.

A Food and Drug Ad-
ministration (FDA), órgão 
americano equivalente à 
Anvisa, concedeu autoriza-
ção de emergência para a 
cirurgia na véspera de Ano 
Novo. O sinal verde para o 
produto médico experimen-
tal foi dado por se tratar da 
única opção disponível para 
o paciente. Antes de consen-
tir em receber o transplan-
te, Bennett foi totalmente 
informado sobre os riscos 
do procedimento. O xeno-
transplante (transplante 
entre espécies diferentes) 
traz um conjunto de riscos, 
incluindo a possibilidade de 

desencadear uma resposta 
imune perigosa - que pode 
ser mortal ao receptor.

Para evitar a resposta 
imune é usada a edição ge-
nética que, neste caso, nocau-
teia genes do porco responsá-
veis pela rejeição no humano. 
Além disso, adiciona genes 
humanos responsáveis pela 
aceitação imunológica. 

A universidade infor-
mou que os médicos cien-
tistas também usaram uma 
nova droga junto com as de-
mais antirrejeição conven-
cionais. O novo medicamen-
to utilizado é um composto 
experimental fabricado pela 
Kiniksa Pharmaceuticals.

Leon Ferrari
Agência Estado

Transplante inédito: homem 
recebe coração de um porco
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O calor acumulado nos 
oceanos bateu novos recor-
des pelo sexto ano consecu-
tivo, mostra pesquisa com 
dados até 2021, publicada 
ontem na revista científica 
Advances in Atmospheric 
Sciences.

Os 23 autores do tra-
balho, de 14 institutos de 
vários países, alertam que 
as temperaturas no mar 
bateram recordes pelo sex-
to ano consecutivo. Lem-
bram que são resultados 
do fim do primeiro ano da 
Década das Nações Unidas 
da Ciência Oceânica para o 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (2021-2030).

O relatório resume 
dois conjuntos de dados 
internacionais, do Instituto 
de Física Atmosférica (IAP, 
na sigla original), da Aca-
demia Chinesa de Ciências, 
e dos centros nacionais de 
Informação Ambiental, da 
Administração Nacional 
Oceânica e Atmosférica 
(NOAA, na sigla original), 
dos Estados Unidos (EUA), 
que analisam observações 
sobre o calor nos oceanos e 

seu impacto desde a déca-
da de 1950. O aquecimento 
dos oceanos “está aumen-
tando incessantemente, 
em nível global, e este é 
um indicador primário da 
mudança climática induzi-
da pela humanidade”, disse 
um dos autores do docu-
mento, Kevin Trenberth, 
do Centro Nacional de In-
vestigação Atmosférica do 
Colorado.

No último ano, os 
cientistas estimaram que 
os primeiros dois mil me-
tros de profundidade em 
todos os oceanos absor-
veram mais 14 zettajoules 
de energia sob a forma de 
calor do que em 2020, o 
equivalente a 145 vezes a 
produção mundial de ele-
tricidade em 2020.

Toda a energia que os 
seres humanos utilizam 
no mundo em um ano é 
cerca de metade de um 
zettajoule (um zettajoule 
é um joule, unidade para 
medir energia, seguido de 
21 zeros).

Além de calor, os ocea-
nos absorvem atualmente 
entre 20% e 30% das emis-
sões de dióxido de carbono 

produzidas pela humani-
dade, levando à acidifica-
ção das águas, disse Lijing 
Cheng (IAP), acrescentan-
do que “o aquecimento dos 
oceanos reduz a eficiência 
da absorção de carbono e 
deixa mais dióxido de car-
bono no ar”.

Os cientistas também 
avaliaram o papel de dife-
rentes variações naturais, 
como as fases de aqueci-
mento e arrefecimento co-
nhecidas como El Niño e 
La Niña, que afetam gran-
demente as mudanças de 
temperaturas regionais.

Segundo Lijing Cheng, 
as análises regionais mos-
tram que o forte e signi-
ficativo aquecimento dos 
oceanos, desde o fim dos 
anos 50, ocorre em todos 
os lugares e que as ondas 
de calor marinhas regio-
nais têm enorme impacto 
na vida marinha.

De acordo com Lijing 
Cheng, o estudo mostra 
também que o padrão de 
aquecimento dos oceanos 
é resultado de mudanças 
na composição atmosférica 
relacionadas com a ativida-
de humana.

Oceanos: calor acumulado já 
bate novos recordes em 2021 
Agência Brasil

Agência Brasil

Em 24 horas

Mundo registra mais de três 
milhões de casos de Covid-19 

Em meio à prolifera-
ção da variante Ômicron do 
novo coronavírus, o mundo 
registrou pela 1ª vez mais 
de três milhões de casos 
de Covid-19 em apenas 24 
horas. É o 4º recorde diário 
de novos infectados nos úl-
timos oito dias. Foram 3,28 
milhões de novos casos na 
última segunda-feira, se-
gundo dados compilados 
e divulgados ontem pelo 
“Our World in Data”, proje-
to ligado à Universidade de 
Oxford.  O novo recorde de 

infectados foi novamente 
impulsionado pelos Esta-
dos Unidos, que registra-
ram 1,48 milhão de casos 
- novo recorde mundial e 
mais do que a Europa e a 
Ásia inteiras juntas. 

A Europa registrou 991 
mil novos infectados e a Ásia, 
400 mil (1,39 milhão soma-
dos). Os continentes têm 748 
milhões e 4,6 bilhões de ha-
bitantes, respectivamente, 
contra 332 milhões dos EUA.

EUA, com 1,48 milhão 
de infectados, Espanha, 
com 292 mil, Índia, com 
168 mil, Reino Unido: com 

143 mil, e Itália, com 117 
mil, são os países recordis-
tas de infecções.

Mortes
Apesar da explosão no 

número de infectados no 
mundo, a quantidade de 
mortes não está crescen-
do na mesma proporção. 
Foram registrados oficial-
mente 6,4 mil óbitos em 
todo o planeta nas últimas 
24 horas, e a média móvel 
de mortes nos últimos sete 
dias está em 6,3 mil - mes-
mo patamar de outubro de 
2020.

Coreia do Norte realiza novo 
lançamento de míssil balístico

A Coreia do Norte dis-
parou míssil balístico em 
seu mar oriental, segundo 
lançamento em uma sema-
na, informaram as Forças 
Armadas da Coreia do Sul e 
do Japão.

Os lançamentos deste 
mês seguem uma série de 
testes de armas em 2021, o 
que mostra como a Coreia 
do Norte continua a expan-
dir a capacidade militar du-
rante bloqueio pandêmico 
autoimposto e conversa-
ções nucleares estagnadas 
com os Estados Unidos.

Os chefes do Estado
-Maior Conjunto da Coreia 
do Sul disseram que a Co-
reia do Norte provavel-
mente disparou um único 
míssil balístico, de uma 
área interior para o seu 
mar oriental, e que as For-
ças Armadas sul-coreanas e 
norte-americanas analisam 
o lançamento.

Na última quarta-feira, 
a agência oficial norte-co-
reana KCNA informou que 
o país fez teste de míssil hi-
persônico, o primeiro desse 
tipo realizado este ano.

O míssil transportava 
uma “ogiva hipersônica”, 

que “atingiu com precisão 
um alvo a 700 quilômetros 
de distância”.

Foi a segunda vez que 
a Coreia do Norte faz o lan-
çamento de míssil hipersô-
nico, uma arma sofisticada 
que indica os avanços da in-
dústria de defesa de Pyon-
gyang.

Armas hipersônicas 
geralmente voam em di-
reção a alvos em altitu-
des mais baixas do que os 
mísseis balísticos e podem 
atingir mais de cinco vezes 
a velocidade do som – cer-
ca de 6,2 mil quilômetros 
por hora.

Agência Estado

“Essa foi uma 
cirurgia inovadora e nos 

deixa um passo mais 
perto de resolver a crise 
de escassez de órgãos. 
Simplesmente não há 
corações humanos de 
doadores suficientes 

disponíveis para 
atender a longa lista 

de potenciais
 receptores 

Foto: Pixabay

O forte e significativo aquecimento dos oceanos, desde o fim dos anos 1950, ocorre em todos os lugares

Ômicron se espalha pela Europa
Com os índices de transmissão 

atuais, a variante Ômicron pode in-
fectar mais da metade da população 
europeia entre as próximas seis a oito 
semanas, disse ontem, o diretor regio-
nal da Organização Mundial da Saú-
de (OMS), Hans Kluge. A autoridade 
sanitária alerta, contudo, que apesar 
da cepa aparentemente causar me-
nos quadros graves e mortes, ainda é 
cedo para tratar a Covid-19 como uma 
doença endêmica.

Apenas na primeira semana do 
ano, a Europa viu mais de 7 milhões 
de novos casos da Covid-19, disse Hans 
Kluge, em um levantamento que leva 
em conta também a Rússia e países da 
Ásia Central como a Armênia e o Azer-
baijão, por exemplo. 50 das 53 nações 
avaliadas pelo órgão já registram casos 
da cepa. 

Nos 27 países da União Europeia, 

os diagnósticos na primeira semana do 
ano passam de 5,3 milhões. 

Sozinha, a França deve ultrapassar 
amanhã mais de 350 mil infecções 
diárias, antecipou o ministro da Saúde 
Olivier Véran, batendo o recorde ante-
rior de 332,2 mil contabilizado no dia 
5. A variante mais contagiosa, afirmou 
Kluge, toma a região do “Oeste para 
o Leste”.

“Neste ritmo, o Instituto para as 
Métricas e Avaliações de Saúde projeta 
que mais de 50% da população da re-
gião será infectada pela Ômicron entre 
seis e oito semanas”, disse, em uma 
entrevista coletiva em Copenhagen, 
referindo-se a um centro de pesquisas 
da Universidade da Washington.

A onda mais recente da cepa, até o 
momento, é marcada por menos casos 
sintomáticos e menos mortes, especial-
mente entre os já vacinados. 



Na PB, motoboys entendem que medida confirma condições precárias oferecidas pelo aplicativo aos entregadores

Ao longo da última sema-
na, a multinacional Uber Tech-
nologies informou à sua comu-
nidade de usuários no Brasil 
que, a partir de março, o ser-
viço de entrega de alimentos 
Uber Eats encerrará sua ope-
ração. A parada na área de deli-
very para restaurantes aconte-
ce após a sanção presidencial 
de um projeto de lei que impõe 
aos aplicativos do setor o pa-
gamento de auxílios para en-
tregadores que se acidentarem 
enquanto prestam serviços em 
nome de aplicativos. E, embo-
ra, nacionalmente, a recepção 
da notícia não tenha sido vista 
com bons olhos, na Paraíba, a 
repercussão da saída do Uber 
Eats entre motoboys foi enten-
dida como uma confirmação 
das condições oferecidas pelo 
aplicativo para o trabalho dos 
entregadores.

Dentro do formato atual, 
a plataforma de entregas se-
gue atendendo até 7 de março 
deste ano, quando passará a 
priorizar a entrega de pacotes, 
como compras de supermerca-
do e pequenas encomendas.

Apesar de o anúncio ter 
sido feito após o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) sancio-
nar um projeto de lei que 
regulamenta o pagamento 
de auxílios aos motoboys de 
aplicativos em caso de aci-
dentes de trabalho ou con-
taminação por Covid-19, a 
reformulação do tipo de ser-
viço oferecido foi comunica-
da pela empresa como uma 
decisão estratégica frente 
a liderança de mercado da 
concorrente iFood. Agora, a 
empresa atuará através da 
Cornershop (empresa na 
qual tem participação majo-
ritária), disponível em mais 
de cem localidades brasilei-
ras. Além disso, a Uber segue 
atendendo por meio das mo-
dalidades Uber Flash e Uber 

Carol Cassoli 
Especial para A União

Mundo e Marketing Georgina Luna
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O período de pandemia que vivenciamos 
trouxe significativas mudanças para o e-com-
merce: de livros a alimentos, hoje é possível 
comprar quase tudo com poucos cliques em 
um computador ou em um smartphone. Pes-
quisas, como a realizada pela Sociedade Bra-
sileira de Varejo e Consumo (SBVC), apontam 
que, em 2022, grande parte dos consumidores 
brasileiros pretende continuar comprando 
mais pela internet do que nas lojas físicas.

Como o mercado está cada vez mais 
competitivo, mesmo as empresas já nasci-
das em um mundo omnichannel precisam 
estar um passo à frente das tendências do 
comércio eletrônico para garantir o bom 
acompanhamento das demandas dos clientes 
e não serem dominadas por uma concorrên-
cia mais ágil. Por isso, separei as principais 
tendências do comércio eletrônico para 
2022. Fique de olho nelas ao desenvolver sua 
estratégia de negócios e esteja mais prepara-
do para o que o espera à frente.

Consultas de vídeo on-line: um usuário 
acessa o site da loja, procura um produto, co-
nhece suas características e faz uma descrição 
detalhada. Se o consumidor precisar de mais 

informações ou tiver alguma dúvida, o fun-
cionário da loja on-line responde por meio de 
uma videoconferência. Com isso, os clientes 
têm a oportunidade de fazer um tour virtual 
pelo e-commerce.

Pesquisa e compra por voz: embora seja 
um recurso comum e presente em vários 
aparelhos e softwares, parece que somente 
agora o e-commerce tem dado mais valor à 
ferramenta. É eficiente e permite a diminui-
ção no tempo de procura por algo específico 
na loja, sendo um grande atrativo para os 
consumidores.

Compra por recorrência: a recorrência 
de produtos é uma modalidade que vem 
ganhando força, principalmente devido aos 
serviços por assinatura, como os clubes do li-
vro, os clubes de carne e os clubes de cerveja 
e vinhos, por exemplo. Com essa tendência, 
as empresas, ao venderem o seu produto por 
períodos determinados (mensal, semestral e 
anual, por exemplo), possuem uma previsão 
de caixa mais clara e, nesse movimento, tam-
bém conseguem fidelizar o cliente, que vê, 
no serviço ofertado, a qualidade esperada. 
Além disso, para os clientes, é possível notar 

um preço mais em conta, já que ele compra 
um valor superior àquele que é gasto pelo 
cliente eventual.

Conforto e simplicidade: se fazer um 
pedido em um site causar dificuldades para o 
consumidor, certamente ele procurará outra 
loja. Por isso, é fundamental oferecer para o 
cliente um site confortável e fácil de navegar, 
oferecendo opções, como fazer um pedido em 
um clique; permitir um checkout mais rápido; 
oferecer um método de pagamento popular; 
salvar os dados dos usuários para compras fu-
turas; liberar a compra diretamente na página 
do produto; e oferecer parcelamento.

Mobile first: sem dúvida, os usuários de 
smartphones são os mais ativos na internet 
agora. A maioria das transações online é feita 
por dispositivos móveis, inclusive compras. 
Por isso, é necessário ter um site otimizado 
para atender a todas as versões mobile dispo-
níveis no mercado.

Métodos de pagamentos rápidos: o 
pagamento instantâneo é um aspecto muito 
importante para o crescimento da receita do 
e-commerce. Nessa perspectiva, o Pix, criado 
pelo Banco Central do Brasil, tem se destaca-

do. Isso porque a possibilidade de realizar o 
pagamento de uma compra instantaneamente 
diminui custos (como as taxas do cartão de 
crédito) e reduz burocracias.

Entrega rápida: o perfil do consumidor 
brasileiro é marcado por deixar as compras 
para a última hora. Por isso, é fundamental 
oferecer entregas expressas, como as realiza-
das pela Smart2C, que tem como diferencial 
realizar entregas em até 24 horas. Otimizar a 
entrega de produtos, além de salvar os com-
pradores de última hora; é capaz de fidelizar 
clientes por meio da experiência.

Frete econômico: um frete que custa 
mais do que o produto espanta clientes. 
Não é à toa que o preço da entrega está 
entre um dos motivos de maior abandono 
de carrinhos. Por isso, a entrega otimizada 
tem deixado de ser um diferencial para se 
tornar uma forma de se manter no mercado. 
Uma opção para sair na frente da “corrida da 
entrega econômica”, sem perder a velocidade 
da entrega, que também é importante para 
o consumidor, é trabalhar com mais de uma 
transportadora e usar serviços de platafor-
mas de cotação de frete.

Veja aqui as oito principais tendências de e-commerce para 2022

Uber Eats encerra operações com 
restaurantes após fim do projeto
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-1,75%
R$ 5,575

-1,25%
R$ 6,344

-1,43%
R$ 7,599

+1,62%
103.597,00 pts

No início desta sema-
na, a Superintendência 
de Mobilidade Urbana de 
João Pessoa (Semob-JP) 
proibiu a empresa de 
transporte urbano 99 de 
realizar viagens privadas 
de passageiros por meio 
de motocicletas na capi-
tal. Diante da proibição, a 
99 informou que, mesmo 
assim, pretende oferecer 
o serviço de mototáxi na 
cidade, já que este tipo de 
transporte possui regula-
mentação nacional.

De acordo com o 
superintendente da Se-
mob-JP, George Morais, a 
99 comunicou ao órgão 
o interesse em oferecer 
atendimento por meio de 
motocicletas na capital 
paraibana no último dia 6. 
Entretanto, Morais desta-
cou que, em João Pessoa, 
esse tipo de atividade é 
ilegal há mais de 20 anos. 
Ainda segundo o supe-
rintendente da Semob-JP, 
tanto a legislação muni-
cipal quanto a federal de-
notam a ilegalidade dos 
mototáxis e, por isso, é 
vedado este tipo de trans-
porte na capital.

Segundo a Semob-
JP, a negativa foi dada em 
acordo com a Lei Muni-
cipal 8.250/1997, que 
normatiza a proibição do 
transporte remunerado 
de passageiros em moto-
cicletas, motonetas, lam-
bretas e similares em solo 
pessoense. Assim, George 
Morais informou que “a 

empresa de transporte 
urbano privado foi noti-
ficada da ilegalidade da 
categoria, mas, até o mo-
mento, não houve respos-
ta para a Semob-JP”.

Por outro lado, a as-
sessoria da 99 informou 
que a modalidade de trans-
porte individual privado 
de passageiros via aplica-
tivo e sua intermediação 
são atividades reguladas 
em nível federal. A empre-
sa frisou, ainda, que o 99 
Moto funciona seguindo a 
mesma lógica de e-hailing 
(solicitação de serviços 
de transporte privado por 
meio de smartphones) que 
outros aplicativos e outras 
modalidades de serviços 
da 99 App. Nesse contex-
to, o serviço será oferecido 
por meio da conexão entre 
condutores (que realizam 
uma atividade autônoma e 
privada por meio de seus 
próprios veículos) e clien-
tes a partir do cruzamen-
to de informações sobre a 
localização dos usuários 
do aplicativo.

Em nota, a assessoria 
da 99 também argumen-
tou que “a Lei 13.640, que 
regulamenta o transpor-
te individual privado de 
passageiros – e que es-
tabelece os limites para 
a regulamentação pelos 
municípios – não faz dis-
tinção ou exclusão quanto 
ao tipo de veículo a ser 
utilizado como meio de 
transporte. É comum que 
a atividade seja desempe-
nhada com automóveis, 
mas este não é o único 
modal permitido”.

Empresa diz que terá 
serviço de mototáxi
Carol Cassoli 
Especial para A União

Uber Eats também alega que encerramento do seu serviço de entrega é devido à liderança de mercado pela concorrente iFood

Foto: Evandro Pereira

judicada, pois o tratamento da 
Uber para com os motoboys há 
um tempo já não é dos melho-
res. Temos poucos benefícios e 
as taxas de entrega são um ab-
surdo”, afirma.

O representante do movi-
mento Motoca de Jampa, David 
Silva, concorda com Duarte Jú-
nior. “Óbvio que foi uma estra-
tégia para não dar os devidos 
direitos perante a nova lei com 
relação aos aplicativos”, opina 
David. Além disso, os motoboys 
afirmam que a maioria dos 
profissionais da área presta 
serviços para mais de uma em-
presa simultaneamente e, as-
sim, poucas pessoas sofrerão o 
impacto total da saída da Uber 
Eats do Brasil.

De acordo com a multi-
nacional, “a Uber segue seu 
compromisso com seus mais 
de um milhão de motoristas 
parceiros que geram renda fa-
zendo viagens e entregas pela 
plataforma”. Ainda segundo a 
companhia, o volume de via-
gens no Brasil já é maior do 
que o registrado no período 
anterior à pandemia e, por isso, 
a empresa seguirá expandindo 
produtos para outros meios de 
transporte, como motos e táxis.

Diante do comunicado, di-
vulgado pela multinacional no 
último dia 6, a Associação Bra-
sileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel) afirmou que a notícia 
foi recebida, pela entidade, com 
muito pesar e apreensão, pois 
atitudes como essa represen-
tam uma sintomática perda de 
competitividade no mercado.

Para o presidente da 
Abrasel, Paulo Solmucci, uma 
alternativa à eminente deban-
dada das plataformas de deli-
very de alimentos é a adesão 
ao Open Delivery, uma inicia-
tiva da Abrasel voltada à dis-
ponibilização de um código 
aberto para a padronização de 
cardápios e pedidos, visando 
um mercado mais transpa-
rente, acessível e competitivo. 
“Ficamos em alerta máximo 
especialmente pelos motivos 
aventados: a dificuldade de 
transpor as barreiras impos-
tas pela empresa líder desse 
mercado. Embora essas hipó-
teses ainda não estejam con-
firmadas, o fato da Uber Eats 
ter encerrado as atividades 
apenas por aqui é um indicati-
vo de que esse mercado esteja 
adoecido, precisando de um 
remédio mais forte”, observa.

Direct, voltadas a transporte 
de pequenos pacotes e par-
cerias com lojas para entre-
gas de produtos.

Na Paraíba, o encerra-
mento dessa modalidade de 
delivery foi entendida pela 
comunidade de entregadores 
como uma confirmação da 
consideração que a empre-
sa tem para com aqueles que 
prestam serviços à multina-
cional. Segundo o presidente 
do Conselho Municipal dos 
Entregadores de João Pessoa 
(CME-JP),  Duarte Júnior, o en-
cerramento do Uber Eats pode 
prejudicar alguns motoboys, 
mas não a maioria deles. “Uma 
quantidade mínima será pre-

Sanção presidencial 
impõe aos aplicativos o 
pagamento de auxílios 

para os acidentados

Benefício



Microempreendedores e empresas optantes pelo Simples terão direito a descontos e poderão parcelar débitos

A Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN) 
anunciou ontem dois progra-
mas para regularizar dívidas 
de empresas do Simples Na-
cional. As medidas são uma 
resposta do Governo Federal, 
que vetou o Refis às peque-
nas empresas, aprovado pelo 
Congresso Nacional, e foram 
publicadas em edição extra 
do Diário Oficial da União 
(DOU) no período da tarde.

De acordo com a PGFN, 
os novos programas anun-
ciados ontem são: Programa 
de Regularização do Simples 
Nacional e Transação do Con-
tencioso de Pequeno Valor do 
Simples Nacional.

O Programa de Regula-
rização do Simples Nacional 
permite a microempreende-
dores individuais (MEI), mi-
croempresas (ME) e empre-
sas de pequeno porte (EPP) 
optantes do Simples Nacio-
nal, afetadas pela pandemia 
de covid-19, descontos e par-
celamentos de suas dívidas. 
A entrada pode ser de 1% do 
valor total do débito, com pa-
gamento dividido em até oito 
meses.

O restante, de acordo 
com a PGFN, é parcelado em 

até 137 meses com descon-
to de até 100% de juros, das 
multas e dos encargos legais. 
Esse desconto deve observar 
o limite de 70% do valor total 
do débito. O órgão informou 
que os descontos serão calcu-
lados a partir da capacidade 
de pagamento de cada em-
presa e as parcelas mínimas 
são de R$ 100,00 ou de R$ 
25,00 no caso dos microem-
preendedores individuais.

Já o edital de Transação 
do Contencioso de Pequeno 
Valor do Simples Nacional 
permitirá que o empresá-
rio dê uma entrada de 1% a 
ser paga em três parcelas. O 
restante poderá ser parcela-
do em 9, 27, 47 ou 57 meses 
com descontos de 50%, 45%, 
40% e 35%, respectivamen-
te. Quanto menor é o prazo 
escolhido, maior é o desconto 
no valor total da dívida.

Esse edital vale somen-
te para dívidas inscritas até 
31 de dezembro. A PGFN 
explicou que, para aderir, o 
valor da dívida deve ser me-
nor ou igual a R$ 72.720 ou 
60 salários mínimos. Nesse 
caso, a parcela mínima é de 
R$ 100,00 ou de R$ 25,00 no 
caso dos microempreende-
dores individuais e a adesão 
não depende de análise da 
capacidade de pagamento do 
contribuinte.

Guilherme Pimenta e 
Adriana Fernandes
Agência Estado

Governo recua e permitirá a 
MEIs renegociação de dívidas

Fernanda Nunes
Agência Estado

Foto: Agência Estado
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O valor do litro da gasolina passará de R$ 3,09 para R$ 3,24, enquanto o do óleo diesel será reajustado de R$ 3,01 para R$ 3,25  a partir de hoje

Primeiro aumento de 2022

Petrobras reajusta a gasolina em 
4,8%; óleo diesel fica 8% mais caro

A Petrobras anunciou 
ontem aos seus clientes o 
reajuste da gasolina e do 
óleo diesel a partir de hoje. 
As altas são de 4,8% e 8%, 
respectivamente.

O valor do litro da ga-
solina passará de R$ 3,09 
para R$ 3,24. Já o do óleo 

diesel foi reajustado de R$ 
3,01 para R$ 3,25.

Essa é a revisão média, 
mas, na prática, há diferen-
ças nos pontos de entrega 
dos combustíveis, depen-
dendo da região onde estão 
localizados.

Este é o primeiro rea-
juste anunciado em 77 
dias. Em 15 de dezembro, 
a empresa reduziu o preço 

da gasolina e manteve o do 
diesel.

A Petrobras afirma 
seguir as variações do pe-
tróleo no mercado inter-
nacional, que iniciou o ano 
valorizado, e também o 
câmbio, como prevê sua po-
lítica de Preço de Paridade 
de Importação (PPI)

“Dessa forma, a Pe-
trobras reitera seu com-

promisso com a prática de 
preços competitivos e em 
equilíbrio com o mercado, 
acompanhando as varia-
ções pra cima e para baixo, 
ao mesmo tempo em que 
evita o repasse imediato 
para os preços internos 
das volatilidades externas 
e da taxa de câmbio”, afir-
mou a petrolífera em co-
municado.

A safra agrícola de 
2022 deverá totalizar 
277,1 milhões de tone-
ladas, um salto de 9,4% 
em relação ao resultado 
de 2021, o equivalente a 
23,9 milhões de tonela-
das a mais. Se confirmado, 
será uma safra recorde. 
Os dados são do terceiro 
e último Prognóstico da 
Produção Agrícola, divul-
gado ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Em relação ao segun-
do prognóstico, referente a 
novembro, a projeção para 
a produção agrícola de 
grãos em 2022 foi ajustada 
ligeiramente para baixo, 
com queda de 0,3%. Houve 

revisões tanto nos prog-
nósticos para a produção 
de soja quanto de milho.

Os produtores bra-
sileiros deverão colher 
70,9 milhões de hectares 
na safra agrícola de 2022, 
uma elevação de 3,5% em 
relação à área colhida em 
2021.

A safra agrícola recor-
de em 2022 será impulsio-
nada pela recuperação do 
milho e por novo recorde 
na soja. Para a soja, o IBGE 
projeta uma produção de 
138,3 milhões de tonela-
das. Se confirmada, será 
uma safra 2,5% maior do 
que a de 2021, que já foi 
recorde. “Ao contrário da 
safra 2021, quando houve 
atraso no plantio, nesta 
safra, a semeadura da soja 
ocorreu antecipadamen-

te, de forma acelerada, na 
maior parte das regiões 
produtoras”, diz a nota di-
vulgada pelo IBGE.

Já para o milho, cuja 
segunda safra de 2021 
foi uma das culturas mais 
atingidas pela estiagem 
e geadas do inverno pas-
sado, o IBGE projeta uma 
produção total de 108,9 
milhões de toneladas. Se 
confirmada, será um sal-
to de 24,1% em relação à 
safra de 2021. A segunda 
safra deverá colher 80,4 
milhões de toneladas, sal-
to de 29,4% ante 2021. Já 
a primeira safra deverá 
colher 28,5 milhões de to-
neladas, avanço de 11,2% 
sobre 2021.

“Após uma grande 
queda na produção em 
2021, efeito do atraso do 

plantio da 2ª safra e da 
falta de chuvas nas princi-
pais unidades produtoras, 
aguarda-se um ano dentro 
da normalidade o que pro-
piciará a recuperação das 
lavouras, inclusive deven-
do atingir um novo recor-
de nacional”, diz a nota do 
IBGE.

Safra de 2022 será de 277 milhões 
de toneladas, com alta de 9,4%  
Vinicius Neder
Agência Estado

O valor máximo de apo-
sentadorias e pensões pagas 
pelo Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) subirá de 
R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22 
em 2022. Esse também de-
verá ser o valor de referência 
máximo para calcular as con-
tribuições à Previdência.

O valor é calculado com 
base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC), usado como referên-
cia para reajustes salariais e 
benefícios previdenciários, 
que ficou em 10,16% em 
2021, segundo divulgou 
nesta terça-feira, 11, o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Pela legislação federal, 
o índice de reajuste do bene-

fício de aposentados e pen-
sionistas que recebem valor 
superior ao do salário míni-
mo é definido pela variação 
INPC do ano anterior.

A portaria que oficializa 
o reajuste de aposentados 
que ganham acima de um 
salário mínimo ainda preci-
sa ser publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) pelo 
Governo Federal.

Pela lei, aposentadorias, 
auxílio-doença, auxílio-reclu-
são e pensão por morte pagas 
pelo INSS não podem ser in-
feriores ao salário mínimo.

O piso de R$ 1.212 em 
2022 não repõe a inflação 
do ano passado, já que incor-
porou a diferença do salário 
mínimo de 2021, que tam-
bém tinha ficado abaixo da 
inflação do ano anterior.

Aposentadoria do INSS: 
teto sobe para R$ 7.087
Agência Estado

A inflação elevada no 
país em 2021 foi resultado, 
sobretudo, de uma pressão 
de custos. A melhora da pan-
demia, com o maior alcance 
da vacinação da população 
contra a covid-19, resultou 
em recuperação da demanda 
no segundo semestre, mas 
os aumentos de preços mo-
nitorados pelo governo fo-
ram preponderantes no ano, 
como combustíveis, energia 
elétrica e gás de botijão. A 
avaliação é de Pedro Kislanov, 
gerente do Sistema Nacional 
de Índices de Preços do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) subiu 0,73% em 
dezembro. Como consequên-
cia, a taxa acumulada pelo 
IPCA em 2021 foi de 10,06%, 
a mais elevada desde 2015, 
ante uma meta de 3,75% per-
seguida pelo Banco Central.

O IPCA acelerou de alta 
acumulada de 3,77% no 
1º semestre de 2021 para 
6,07% no 2º semestre. Kis-
lanov lembra que o dólar va-
lorizado ante o real também 
faz os preços de produtos 
importados se manterem em 
patamar elevado. Em 2021, 
88% dos produtos investiga-
dos tiveram elevação de pre-
ços, ante uma fatia de 79% 
em 2020.

Inflação de 10,06% é a 
mais alta desde 2015
Daniela Amorim
Agência Estado

Os produtores 
brasileiros deverão 
colher 70,9 milhões 
de hectares na safra 

agrícola de 2022, uma 
elevação de 3,5% em 
relação à área colhida 

em 2021



Em todo o estado, 145 municípios estão em situação de emergência e 13,7 mil pessoas continuam desalojadas

A Defesa Civil de Minas Gerais re-
gistrou, em apenas 24 horas, mais dez 
mortes em decorrência das chuvas que 
atingem o estado. No total, 19 morre-
ram em deslizamentos e enchentes 
desde o início do período chuvoso. 
Pelo menos três vítimas são crianças. 
Moradores temem o rompimento de 
barragens e bombeiros fazem alertas 
para que pessoas em área de risco 
deixem suas casas.

Entre as 19 mortes registradas 
em Minas, cinco foram contabiliza-
das na noite da última segunda-feira, 
depois que um carro foi encontrado 
soterrado em Brumadinho, na região 
Metropolitana. O veículo pertencia 
a uma família, que viajava de Paula 
Cândido, no interior, em direção ao 
Aeroporto de Confins. Três adultos e 
duas crianças não resistiram.

Na madrugada de segunda-feira, 
o desabamento do muro de uma casa 
deixou uma criança de 10 anos soter-
rada em São Gonçalo do rio Abaixo, 
no interior. Em Ervália, também no 
interior, um deslizamento de terra 
atrás de um bar causou a morte de 
um jovem de 20 anos.

Já em Caratinga, um veículo foi 
arrastado pela enchente quando ten-
tava atravessar uma ponte sobre um 
rio - uma pessoa conseguiu nadar até 
a margem, mas o motorista do veículo, 
de 41 anos, não resistiu. Na mesma 
cidade, foi registrada a morte de um 
homem de 28 anos vítima de um des-
lizamento de encosta.

No total, 145 municípios estão 
em situação de emergência e 13,7 mil 
pessoas estão desalojadas. Alertas 
sobre a possibilidade de rompimen-
to de uma barragem tiraram famílias 
de suas casas em Pará de Minas, a 
85 quilômetros de Belo Horizonte, 
e municípios próximos. No último 
sábado, o transbordamento de um 
dique em Nova Lima, na região Me-
tropolitana, desalojou famílias e cau-
sou a interdição da Br-040, que liga 
Belo Horizonte ao rio.

Júlia Marques
Agência Estado

Dezenove pessoas já morreram 
em decorrência da chuva em MG
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O aumento da incidência 
de casos de Covid-19 em decor-
rência da variante Ômicron e a 
epidemia de Influenza levaram 
a Universidade Federal do rio 
de Janeiro (UFrJ), a Universida-
de do Estado do rio de Janeiro 
(Uerj) e a Universidade Fede-
ral do Estado do rio de Janeiro 
(Unirio) a suspender as ativida-
des presenciais até o próximo 
dia 31, exceto as consideradas 
essenciais.

“Na tentativa de evitar aglo-
merações e garantir a segurança 
da comunidade acadêmica, reco-
menda-se que as aulas presenciais 
sejam suspensas até o final deste 
mês. A UFrJ está monitorando a 
evolução da variante Ômicron e, 
tão logo a situação melhore, infor-
mará sobre a possibilidade de re-
torno das atividades presenciais”, 
diz a nota.

O comunicado da Uerj res-
salta que houve incremento na 
incidência da infecção pelo novo 
coronavírus nas últimas sema-
nas, resultante da circulação 
da variante Ômicron no estado. 
“Enfatiza ainda que, além da Co-
vid-19, está em curso uma epi-
demia de gripe do subtipo H3N2, 
que pode levar a casos de Sín-
drome respiratória Aguda Grave 
(SrAG) em pessoas de alto ris-
co”. A Uerj também informa que 

o início do período letivo está 
mantido para 2 de fevereiro com 
aulas em modelo híbrido. A Uni-
rio afirma que a interrupção das 
atividades presenciais se deve ao 
agravamento do cenário pandê-
mico no rio de Janeiro, conforme 
indicado pela Secretaria Munici-
pal de Saúde. “As atividades con-
sideradas indispensáveis serão 
mantidas sob a modalidade pre-
sencial e definidas pelas chefias 
imediatas”, diz a nota.

TJRJ
Desde ontem, o atendimen-

to ao público externo e as ativi-
dades no Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) 
estão sendo prestadas median-
te o trabalho presencial de no 
máximo 50% do quadro de cada 
unidade judiciária ou adminis-
trativa. A determinação conside-
rou o “recrudescimento de infec-
ções no cenário da pandemia de 
Covid-19 em todo o país em ra-
zão da variante Ômicron do novo 
coronavírus”

“A decisão considerou a na-
tureza essencial da atividade 
jurisdicional e a necessidade de 
se assegurar condições mínimas 
para sua continuidade, respeita-
dos os protocolos de segurança 
sanitária, visando a preserva-
ção da saúde dos serventuários, 
agentes públicos, advogados e 
usuários em geral nas dependên-
cias do TJRJ”, diz o tribunal.

Universidades suspendem 
atividades presenciais

O Instituto Nacional do Cân-
cer (Inca), vinculado ao Ministé-
rio da Saúde, foi selecionado para 
integrar um grupo internacional 
cujo objetivo é estimular a igual-
dade de gênero nas instituições 
de ciência, tecnologia, ensino 
superior e pesquisa. Em parce-
ria com as universidades de São 
Paulo (USP) e de Birmingham, na 
Inglaterra, o Inca vai desenvolver, 
ao longo deste ano, políticas e 
práticas para aumentar a atuação 
das mulheres nesses espaços.

A iniciativa Mulheres na Ciên-
cia foi fundada pelo British Council, 
que desenvolveu o projeto Promo-
vendo e Fortalecendo a Igualdade 
de Gênero no Ensino Superior: uma 
perspectiva reino Unido-Brasil. Do 
total de 15 trabalhos qualificados 
para o edital do British Council, 
seis foram escolhidos para rece-
ber o financiamento da organi-
zação Mulheres na Ciência: Cha-
mada de Parcerias pela Igualdade 
de Gênero do reino Unido-Brasil. 
Um deles foi o das pesquisadoras 
do Inca Mariana Boroni, Mariana 
Emerenciano e Patricia Possik.

Mariana Boroni disse ontem 
à Agência Brasil que há cerca de 
um ano as pesquisadoras come-
çaram a conversar sobre como 

poderiam mudar a realidade da 
desigualdade de gênero e de ou-
tras minorias no instituto. “E a 
gente viu a oportunidade de par-
ticipar desse processo seletivo 
onde são escolhidas instituições 
brasileiras, em parceria com ins-
tituições inglesas, financiado pelo 
British Council, para desenvolver 
esse programa voltado para a 
equidade de gênero, no caso da 
mulher na ciência”.

Mapeamento
Mariana Boroni disse que a 

ideia é, primeiro, detectar quais 
seriam os principais problemas 
que elas conseguem enxergar no 
Inca e na USP. “A ideia é tentar 
mapear os principais problemas 
de desigualdade de gênero nessas 
instituições, aprender com ins-
tituições parceiras, como a Uni-
versidade de Birmingham, que já 
tem um programa montado para 
equidade de gênero, e ver de que 
forma a gente pode aplicar essas 
ações no nosso instituto, para ter 
um ambiente mais igualitário, 
mais equitativo, onde a participa-
ção das mulheres seja maior, mais 
relevante, mais reconhecida”.

Em fevereiro próximo, será 
realizado o primeiro seminário, 
envolvendo as três instituições. 
Depois, haverá uma visita técnica 
dos pesquisadores brasileiros à In-

glaterra, para receber treinamen-
to, entender as políticas e ações 
que estão sendo feitas naquele 
país para, em um segundo mo-
mento, tentar aplicá-las no Brasil. 
Uma terceira etapa será uma visita 
técnica dos pesquisadores de Bir-
mingham ao Brasil, para a conti-
nuidade do debate sobre o tema. 
Serão feitas palestras de conscien-
tização, mapeamento dos proble-
mas, visando o estabelecimento 
de ações que possam mitigar essa 
situação nas instituições.

Mariana Boroni disse que 
além de a presença das mulhe-
res nas ciências exatas ainda ser 
reduzida, nas ciências biológicas 
nenhuma mulher ocupa um cargo 
de decisão, onde são formuladas 
as políticas. “Outro problema é 
que as mulheres são cobradas 
com uma carga de produtividade 
semelhante à dos homens, só que 
elas têm atividades domésticas 
para as quais os homens não con-
tribuem. Existe muita desigualda-
de para a forma como as mulhe-
res são cobradas nos cargos que 
elas ocupam. Isso não é percebido 
pela comunidade científica”.

A pesquisadora disse que os 
salários nas ciências são semelhan-
tes, embora a mulher não ocupe 
cargos políticos ou de alta hierar-
quia, que detêm os mais altos salá-
rios. “Isso influencia bastante”.

Inca integra projeto para estimular 
igualdade de gênero nas ciências
Alana Gandra
Agência Brasil

Ana Cristina Campos
Agência Brasil

Caso raro

Mãe dá à luz a quíntuplos em hospital 
na zona norte da cidade de São Paulo

Médicos do Hospital Ma-
ternidade Escola Vila Nova Ca-
choeirinha, na zona Norte da 
cidade de São Paulo, realizaram 
parto raro de quíntuplos, com 
29 semanas de gestação. A ce-
sariana aconteceu anteontem 
e foi transmitida ao vivo para o 
anfiteatro do hospital para pro-
fissionais e estudantes da uni-

dade de saúde. Os cinco bebês 
- Madalena, Isabel, Helena, En-
rico e ravi – passam bem, mas 
seguem internados.

A mãe, Yanike dos Santos, 
de 28 anos de idade, estava in-
ternada desde o final de 2021 
no hospital para acompanha-
mento, no espaço Casa da Ges-
tante, que busca reproduzir o 
ambiente do lar para dar con-
forto à grávida.

O parto envolveu uma equi-

pe com mais de 20 profissionais 
e acompanhamento na unidade 
de terapia intensiva neonatal. A 
decisão pelo parto cirúrgico foi 
tomada no fim de semana, pela 
equipe médica, a partir dos 
exames de monitoramento dos 
bebês.

Alta complexidade
O Hospital de Vila Nova Ca-

choeirinha é referência no aten-
dimento de alta complexidade 

na gestação. Em junho do ano 
passado, foi realizada na unida-
de uma cirurgia em um feto, ain-
da no útero da mãe, para a cor-
reção mielomeningocele, uma 
anomalia que afeta o fechamen-
to da coluna. Nos bebês que nas-
cem com essa condição, as raízes 
nervosas ficam alteradas e pre-
sas à pele e aos ossos da coluna, 
prejudicando a inervação dos 
membros inferiores, intestinos e 
vias urinárias.

Daniel Mello
Agência Brasil

Foto: Divulgação/Prefeitura de São Paulo

O parto envolveu uma equipe 
com mais de 20 profissionais 
e acompanhamento na unidade 
de terapia intensiva neonatal



UFPB reabrirá inscrições de 
concurso para professor efetivo
Edital retificado será publicado com oferta de 33 vagas; remunerações variam de R$ 3,9 mil a R$ 10 mil

A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) reabri-
rá as inscrições do edital 
n.º 58/2021 para concurso 
público de Provas e Títulos 
para professor de Magis-
tério Superior. O edital foi 
suspenso em 9 de novem-
bro de 2021 para adequa-
ção à Lei nº 12.990, de 9 de 
junho de 2014, e Decreto nº 
9.508, de 24 de setembro de 
2018, acerca da reserva de 
vagas para autodeclarados 
pretos, pardos e indígenas e 
para Pessoas com Deficiên-
cia (PCDs).

No último dia 28, foi 
publicado, no Diário Oficial 
da União (DOU) e na pági-
na da Pró-Reitoria de Ges-
tão de Pessoas (Progep), 
uma chamada pública para 
o sorteio das vagas reser-
vadas aos candidatos com 
deficiência e candidatos ne-
gros. O sorteio será realiza-
do nesta quarta-feira (12), 
com início às 10h, no canal 
Progep/UFPB no YouTube. 
Após o sorteio, o edital re-
tificado será publicado com 
um novo cronograma e as 
inscrições serão reabertas.

“No antigo documento, 
considerando a indepen-
dência entre os concursos 
de cada Departamento, o 
percentual legal de reserva 
de vagas para cotistas era 
aplicado em cima do quan-

titativo de vagas oferecidas 
por área de conhecimento. 
De acordo com o entendi-
mento contido no PARECER 
número 00328/2021/DEP-
JUR/PFUFPB/PGF/AGU, no 
entanto, esta reserva  deve 
ser aplicada sobre o quanti-
tativo total de vagas do edi-
tal. Então, nós suspendemos 
o concurso para adequação. 
No texto retificado, haverá 
reserva imediata de sete va-

gas para candidatos negros 
e de duas vagas para Pessoa 
com Deficiência”, explicou 
Lara Nóbrega, diretora da 
Divisão de Seleção e Provi-
são da UFPB.

Com a inclusão do De-
partamento de Engenharia 
de Alimentos, o concurso 
passa a ofertar 33 vagas, di-
vididas entre o campus I, em 
João Pessoa, e o campus II, 
em Areia. As remunerações 
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Telefonia 

Projeto vai alterar 
cobranças indevidas

A Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação 
e Informática da Câmara 
dos Deputados aprovou 
proposta que atribui ao 
cliente das operadoras de 
telefonia o direito de ser 
cobrado somente por ser-
viços que tenha solicitado 
ou para o qual tenha mani-
festado consentimento ex-
presso.

O objetivo é evitar 
que os assinantes de pla-
nos de telefonia e internet 
paguem por serviços não 
solicitados, principalmente 
os extras oferecidos pelas 
operadoras, como contas 
de e-mail, armazenamento 
em nuvem e antivírus. Cha-
mados de serviços de valor 
adicionado (SVA), eles não 
são considerados serviços 
de telecomunicações, como 
as chamadas telefônicas.

O projeto também 
obriga a Agência Nacional 
de Telecomunicações (Ana-
tel) a criar um código de 
conduta a ser seguido pelos 
prestadores de SVA. O des-
cumprimento das regras do 
código sujeitará a empresa 
a sanções administrativas, 
como multa e suspensão 
temporária, entre outras.

Novo texto
O texto foi aprovado 

na forma de um substituti-
vo elaborado pelo relator, 

deputado Bira do Pindaré 
(PSB-MA), que engloba o  
Projeto de Lei 7851/17, do 
deputado André Figueiredo 
(PDT-CE), e os apensados 
(PLs 10407/18, 4103/19 e 
942/21).

Segundo ele, o mode-
lo atual de contratação de 
SVA induz o consumidor a 
contratar serviços que des-
conhece ou não precisa. “A 
proposta vai ao encontro 
do interesse de milhares de 
brasileiros que manifestam 
diariamente sua indigna-
ção ao verem lançadas nas 
contas telefônicas cobran-
ças que não reconhecem ou 
que foram levados a aceitar 
sem pleno entendimento”, 
disse Bira do Pindaré.

O texto também de-
termina que, em caso de 
contestação pelo consu-
midor, a operadora deverá 
suspender imediatamente 
a cobrança de qualquer SVA 
oferecido, que só poderá 
ser exigida após a compro-
vação de que o cliente con-
cordou com os termos do 
serviço. Ou seja, o ônus da 
prova cabe à empresa de te-
lefonia, e não ao cliente.

Mensagem de voz
O texto aprovado al-

tera a Lei Geral de Teleco-
municações (LGT) e proíbe 
a operadora de telefonia de 
encaminhar mensagens de 
voz à caixa postal de usuá-
rios que não tenham con-
tratado este tipo de serviço.

Paulo Sérgio
Câmara dos Deputados

iniciais vão de R$ 3.980,21 a 
R$ 10.074,18.

As oportunidades são 
para os departamentos de 
Física, Sistemática e Ecolo-
gia, Ciências Sociais, Letras 
Estrangeiras e Modernas, 
Medicina Interna, Pedia-
tria e Genética, Ciências das 
Religiões, Fundamentação 
da Educação, Habilitações 
Pedagógicas, Metodologia 
da Educação, Administra-
ção, Economia, Finanças e 
Contabilidade, Ciência da 
Informação, Engenharia de 
Alimentos, Engenharia de 
Produção, Engenharia Quí-

mica, Ciências Farmacêuti-
cas, Fisioterapia, Morfolo-
gia, Nutrição, Comunicação, 
Música, Turismo e Hotela-
ria, Fitotecnia e Ciências 
Ambientais e Solos e Enge-
nharia Rural.

Os candidatos interes-
sados em desistir da ins-
crição e receber o ressar-
cimento do valor deverão 
encaminhar uma solicitação 
endereçada ao departamen-
to responsável pelo con-
curso da área de interesse, 
por meio da Plataforma de 
Envio de Documentos Ex-
ternos – Prede, e instruir o 

pedido com os documentos 
mencionados no comunica-
do da Progep.

As solicitações de res-
sarcimento deverão ser 
protocoladas com todos os 
documentos até o dia 28 de 
janeiro. Não serão aceitos 
pedidos de ressarcimento 
realizados após esta data, 
bem como a complementa-
ção documental fora do pra-
zo fixado para a solicitação 
de ressarcimento.

Os concursos consistirão 
das seguintes etapas: I - Pro-
va Escrita, com caráter elimi-
natório; II - Prova Didática, 

com caráter eliminatório; III 
- Prova de Plano de Trabalho, 
com caráter eliminatório ex-
clusiva para a classe Adjunto 
A; IV - Exame de Títulos, com 
caráter classificatório.

O resultado final do 
concurso será homologado 
pelo Conselho de Centro, 
em data a ser definida. O 
prazo de validade é de um 
ano, contado a partir da 
data de publicação da ho-
mologação dos resultados 
finais no Diário Oficial da 
União, podendo ser pror-
rogado, uma única vez, por 
igual período.

As vagas abertas serão 
para o campus I, 

em João Pessoa, e 
campus II, em Areia

Local

Foto: Taliana Bezerra

O resultado final 
do concurso será 
homologado pelo 
Conselho de Centro, 
em data a ser definida 



Amistoso, hoje, na Maravilha do Contorno, serve para Gerson Gusmão e 
Josivaldo Alves observarem os jogadores que dispõem em seus elencos

O Botafogo entrou na 
sua segunda semana de pré-
temporada e já fará um teste 
nesta quarta-feira. O Belo vai 
enfrentar o CSP, às 15 horas, 
no CT da Maravilha do Con-
torno. A partida vem sendo 
aguardada com muita ex-
pectativa pelos dois técnicos 
para que possam observar 
os esquemas táticos e o de-
senvolvimento dos jogadores 
em uma situação de jogo. Os 
sócios-torcedores do Belo 
terão entrada grátis,  já para 
os demais a diretoria está 
cobrando dois jogos da Time-
mania, ou dois quilos de ali-
mentos não perecíveis. Para 
os torcedores que desejam 
colocar o carro dentro do CT, 
o estacionamento irá custar 
R$ 10,00.

As duas equipes estão 
em grupos diferentes. O Bo-
tafogo faz parte do grupo A, 
que tem também Atlético 
de Cajazeiras, Auto Esporte, 
São Paulo e Sousa. A estreia 
do Belo será no dia três de 
fevereiro contra o Atlético, 
no Perpetão, em Cajazeiras. 
Antes porém, o Botafogo vai 
estrear na Copa do Nordeste, 
contra o Sergipe, no próximo 
dia 26.

Já o CSP está no grupo 
B, ao lado do Campinense, 
Nacional, Sport e Treze. A 
estreia do Tigre será no dia 
nove de fevereiro contra o 
Campinense, em João Pessoa. 
Na primeira fase, os clubes 
jogam dentro da chave, com 
jogos de ida e volta. Isto signi-
fica dizer que Botafogo e CSP 
não se enfrentarão nesta pri-
meira parte do Campeonato 
Paraibano de 2022.

Este será o primeiro 
amistoso do Botafogo na pré-
temporada. O segundo está 
programado para o próximo 
domingo, contra o Santa Cruz, 
em Recife. O técnico Gerson 
Gusmão não vai poder contar 
com a presença de alguns 
jogadores neste amistoso. 
São eles o meia Nadson, que 
sentiu os treinos e está com 
dores musculares, o volante 
Everton Heleno, com bolhas 
nos pés, além do atacante 
Rafael Barros e o lateral es-
querdo Lucas Gabriel, ambos 
voltando de cirurgias.

Com cerca de 80 por cen-
to de novos jogadores, essa 
será a primeira chance do trei-
nador Gerson Gusmão come-
çar a definir o time titular para 
a estreia na Copa do Nordeste, 
programada para o dia 26 
deste mês, contra o Sergipe, 
no Almeidão, em João Pessoa.

CSP
No Tigre, essa também 

será a primeira oportunidade 
do técnico Josivaldo Alves 
ver o time em ação fora dos 
treinos. Ele acha importante 
estes jogos, para fazer os últi-
mos ajustes antes do início do 
Campeonato Paraibano. 

“É muito importante 
para testar a equipe, numa 
situação que é mais difícil do 
que o coletivo nos treinamen-
tos. Eu só tenho uma dúvida 
no ataque. Nas demais po-
sições, o time deverá come-
çar o jogo com Wallace, Igor, 
Emerson Bastos, Gilmar e 
Bê; Emmanuel, César Soares 
e Rafael; Júnior Mandacarú e 
kiko”, afirmou o treinador.

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 12 de janeiro de 2022     |     A UNIÃO        21
Edição: Geraldo Varela      Editoração: Luciano Honorato

Convocação
Tite anuncia amanhã, na sede da CBF,  a lista dos 
jogadores para mais dois jogos das Eliminatórias 
da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Página 23
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BotaFogo x CSP 
PRiMeiRo teste

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Após assumir o coman-
do administrativo do Treze, o 
presidente Olavo Rodrigues 
vai apresentando sinais de 
uma metodologia de arre-
cadação de receitas, através 
da ajuda dos torcedores al-
vinegros, para custear o or-
çamento do clube na disputa 
do Campeonato Paraibano 
deste ano.  Ao assumir a pre-
sidência, em novembro de 
2021, o próprio Olavo revelou 
que o Galo acumulava uma 
divida de R$ 15 milhões. À 
época, o dirigente tratava o 
momento como uma situação 
de penúria.

Passados dois meses, o 
dirigente digeriu a realidade 
financeira do clube, fez do 
maior patrimônio da agremia-
ção - o torcedor, uma fonte de 
arrecadação de receita para 
o cumprimento de respon-
sabilidades de pagamentos 
mensais aos atletas do grupo 
que vai disputar o Estadual, 
nesta temporada. De acordo 
com Olavo Rodrigues a crité-
rio de arrecadação parte da 
necessidade de financeira, em 
função de dívidas trabalhistas 
acumuladas pelo clube.

“Busquei na força da 
torcida do Treze a fonte de 
recursos necessária para 
bancar e honrar os com-
promissos financeiros do 
clube. Colhemos bons frutos, 
também junto com a nossa 
diretoria buscamos uma 
união de esforços e após 12 
anos conseguimos pagar o 
salário de nossos atletas em 
dia, em torno de uma folha 
salarial mensal equivalente a 
R$ 150 mil”, comentou.

Para a disputa do Esta-
dual, a diretoria prevê um 
gasto acima de R$ 1 milhão  
com as despesas do clube. 
Na busca por uma solução 
para o auxilio financeiro, o 
clube articula a sua bancada 
jurídica para tentar liberar os 
recursos oriundos de receitas 
do Timemania.

Dentro das quatro linhas 
o clube montou um grupo de 
23 atletas que comandados 
pelo técnico Flávio Barros, 
terão a missão de reestru-
turar a qualidade técnica do 
Galo no decorrer na disputa 
do Campeonato Paraibano. 
Em pouco mais de quatro 
semanas o clube segue os tra-
balhos de preparação de pré-
temporada no município de 
Queimadas. No último fim de 
semana, realizou o primeiro 
amistoso preparatório, contra 
um selecionado do Brejo, em 
Bananeiras. Vitória por 4 a 0 
no primeiro teste.

Flávio Barros ainda terá 
mais dois amistosos para 
fazer ajustes no elenco an-
tes da estreia no Estadual. 
“Vamos procurar fazer mais 
trabalhos técnicos e táticos, 
com evoluções nas bolas 
paradas, jogadas defensivas 
e ofensivas. Vamos fazer este 
trabalho durante a semana”, 
comentou o treinador.

treze paga
jogadores
em dia após
12 anos

Foto: Reprodução/instagram

Jogadores do Treze são exigidos
durante treinamento físico

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

No campo do Unipê, os jogadores do Centro Sportivo Paraibano estão treinando desde o início da pré-temporada e hoje participam de um amistoso

Jogadores do Belo treinando na Maravilha do Contorno, palco do amistoso desta quarta-feira contra o CSP, que contará com a presença dos torcedores

Foto: Reprodução/instagram

Os sócios-torcedores do 
Belo terão entrada grátis. 

Já para os demais, a 
diretoria está cobrando 

dois jogos da Timemania, 
ou dois quilos de 

alimentos não perecíveis

ElEnCoS

BotaFogo

n goleiros: Lucas Ferreira, Luís Carlos;
n Zagueiros: Gabriel Yanno, Paulo Vitor, Luís eduardo;
n laterais: sávio (LD), erick (LD da Base), Lucas Gabriel 
(Le voltando de lesão), Bruno Ré (Le), Alessandro (Le);
n Volantes: Pablo, everton Heleno, Diego Gomes, Adriano;
n Meias: esquerdinha, Nádson e Anderson Paraíba;
n atacantes: Adilson Bahia, Roney e Rafael Barros (voltando 
de lesão), Nicolas schulz, Leilson, Gustavo Coutinho, siloé;
n técnico: Gerson Gusmão.

CSP

n goleiros: Wallace, Victor;
n Zagueiros: emersonn, Gilmar Pitbull e Valdenilson;
n laterais: igor (LD), Fábio Cruz (Le), Cézar soares (Le);
n Volantes: emanuel, Natalício e Klayver;
n Meias: Vitor de souza;
n atacantes: Kiko, Ronald, Mano Walter,
Bruno Balaka, Ariano, Betinho,
Júnior Mandacaru;
n técnico: Josivaldo Alves



Diretoria impõe o teto para os três meses do Campeonato Paraibano e a meta é conseguir vaga para a Série D

Nos preparativos fi-
nais, visando a participação 
no Campeonato Paraibano, o 
Atlético terá nesta edição uma 
metodologia implantada pela 
nova diretoria administrativa 
do clube de Cajazeiras. A meta 
no Estadual desse ano é de 
conseguir uma vaga para dis-
putar o Campeonato Brasileiro 
de Série D, em 2023. E para 
isso, pretende formar um elen-
co bom e barato.

O clube não quer ul-
trapassar o teto de R$ 200 
mil com a folha salarial do 
elenco, que vai disputar o 
campeonato, durante os três 
meses. “Buscamos parcerias 
com a Prefeitura de Cajazei-
ras e também com empre-
sas privadas para formar o 
nosso elenco. Sabendo de 
nossa realidade, temos a res-
ponsabilidade financeira de 
não ultrapassarmos a média 
mensal de R$ 60 mil com 
pagamento de salários, para 
não comprometer o equi-
líbrio financeiro do clube”, 
comentou Assis Neto, diretor 
de futebol.

Embora tenha estabe-

lecido uma meta de custo 
salarial, o clube ainda não 
divulgou oficialmente um 
balanço financeiro referen-
te à formação do elenco da 
atual temporada. Ao Jornal A 
União, o diretor financeiro, 
Luan Alencar, informou que 
o balanço das finanças se en-
contra em processo de aná-
lise e será apresentado até o 
início do torneio estadual.

Nacional
Outro time que também 

está em fase final de formação 
do elenco para disputa do Cam-
peonato Paraibano é o Nacional 
de Patos. O clube anunciou no 
inicio da semana a chegada de 
três reforços, o volante Laecio 
Filho, o centroavante Pedro 
Guarabira e o zagueiro Igor 
Calmon. Os três jogadores eram 
da base do clube e foram inte-

grados ao elenco principal do 
Canário. Pedro e Igor atuaram 
pelo próprio clube no Campe-
onato Paraibano Sub-19, em 
2021. Laecio atuou pelo Ca-
jazeiras – BA e também teve 
passagem pela base do Palmei-
ras – SP. Além da chegada dos 
três jovens atletas, outros que 
atuaram pela Perilima na Copa 
São Paulo de Futebol devem ser 
integrados ao elenco.

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Atlético estima gastar até
R$ 200 mil com jogadores

Esportes
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A notícia do pagamento em dia da folha salarial dos 
jogadores do Treze - há 12 anos não se registrava essa fa-
çanha, segundo os informes nas redes sociais - mostra o 
senso de responsabilidade da atual gestão e seria interes-
sante que outros clubes seguissem nesta mesma direção 
para dar uma maior tranquilidade ao elenco. Pagar em 
dia nessa conturbada economia em meio a essa pande-
mia realmente não é uma tarefa fácil, mas quando receita 
e despesa caminham juntas, o vermelho não aparece nas 
contas.

Vem aí mais um Campeonato Paraibano e a gente 
sabe que vários clubes terão dificuldades de pagar seus 
jogadores, porque a nossa competição é altamente defici-
tária. Imagina você entrar numa disputa em que a sua re-
ceita depende apenas da bilheteria que, mesmo nos melho-
res tempos, nunca pagou folha salarial de jogadores. Não 
existe patrocínio capaz de sustentar um elenco de mais de 
25 jogadores e os abnegados, e são muitos, saem a caça de 
pessoas do comércio e da indústria para tentar equacionar 
os tantos problemas.

Obviamente que os clubes paraibanos que participam 
da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e até do Campeonato 
Brasileiro têm uma situação bem diferente. A exposição é 
bem maior e existem cotas significativas, capazes de su-
prir muitas despesas. E quem não tem essas competições? 
De onde virá o dinheiro para pagar as despesas? Os clubes 
precisam arcar, inclusive, com outras despesas recorren-
tes num jogo de futebol como administração do estádio e 
pessoial da Federação. É muita conta pra pagar e eu fico 
imaginando a situação de Auto Esporte, Sport Lagoa Seca, 
Nacional de Patos e Atlético, equipes que já enfrentam difi-
culdades mesmo antes da bola rolar. O Treze, apesar de ter 
só o Estadual, tem uma imensa torcida e empresários que 
chegam junto, diferente dos demais. O São Paulo Crystal e 
o CSP nunca tiveram maiores problemas de ordem finan-
ceira. Esse é o retrato do nosso futebol.

Campeonato é
muito deficitário

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Em épocas passadas, o nosso cam-
peonato não quebrava tanto os clu-
bes, afinal existiam patrocínios e até 
mesmo federal, como aconteceu com 
a parceria com a Caixa Econômica. 
Infelizmente não temos nada hoje. As 
transmissões pela TV, no ano passa-
do, até ajudaram um pouco, mas no 
balanço “não pagou nem a laranja”. 
Realmente está difícil vender o nosso 
produto e por problemas que alguns 
clubes criaram. Tomara que a atual 
administração da Federação esteja 
atenta a esses problemas, buscan-
do um caminho para ajudar os mais 
necessitados e que tenhamos menas 
dificuldades de ordem financeira. 

Quem paga a conta?

Copa SP
Os nossos grandes clu-
bes necessitam investir 
no futebol de base e 
voltarem a disputar a 
Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior para apa-
gar a má impressão 
deixada por Confiança 
e Perilima em duas dis-
putas seguidas, onde 
só decepcionaram.

Botafogo
Em se tratando de 
futebol júnior, somente 
o Botafogo fez história 
na Copa São Paulo 
nos anos de 2016 e 
2018 quando chegou à 
segunda fase. Não po-
demos esquecer o CSP, 
que mesmo não avan-
çando, já foi destaque 
sem perder um jogo.

O tenista número 1 do mundo pisou na ra-
quete. O negacionista Novak Djokovic perdeu a 
admiração de muita gente pelo comportamento 
inadequado ao forçar a sua entrada na Austrália, 
sem estar vacinado, para disputar o Grand Slam 
de Melbourne, onde já ganhou por nove vezes. O 
sérvio está manchando a sua brilhante carreira.

Péssimo exemplo

Foto: Reprodução/Instagram

A campanha dos brasi-
leiros no qualifying para o 
Aberto da Austrália, o pri-
meiro Grand Slam da tem-
porada, em Melbourne, se 
encerrou nessa terça-feira 
com as derrotas dos irmãos 
Meligeni logo na rodada de 
estreia. Os paulistas Felipe 
e Carolina perderam nas 
chaves masculina e femini-
na, respectivamente, e se 
juntaram a Thiago Wild e 
Laura Pigossi, que também 
não avançaram na última 
segunda.

Felipe Meligeni foi su-
perado pelo argentino Juan 
Pablo Ficovich em sets di-
retos, caindo com um duplo 
6/4 anotado em 1 hora e 
24 minutos de partida. Mais 
cedo, ontem, Carolina Me-
ligeni Alves perdeu para a 

húngara Dalma Galfi, cabeça 
de chave 12 do qualifying, 
também por 2 a 0 - com par-
ciais de 6/2 e 7/5, após 1 
hora e 27 minutos.

"Apesar da derrota, sen-
ti que foi um bom jogo. Con-
segui usar o nervosismo da 
estreia em um Grand Slam 
ao meu favor. Tenho que se-
guir evoluindo para ter mais 
oportunidades como essa, e 
estar em um nível mais alto 
para ser competitiva tam-
bém nesses torneios maio-
res", contou Carol, número 
250º do ranking da WTA.

Atual 126 do mundo, a 
húngara de 23 anos foi ju-
venil de destaque, chegando 
a liderar o ranking e a con-
quistar dois Grand Slam, le-
vando o US Open em simples 
e Wimbledon nas duplas (ao 
lado da compatriota Fanny 
Stollar). Tudo isso em 2015.

Com as derrotas no 
qualifying, o Brasil será re-
presentado na chave prin-
cipal de simples do Aberto 
da Austrália pelo cearense 
Thiago Monteiro e pela pau-
lista Beatriz Haddad Maia.

Eliminação
De olho no Grand Slam 

e depois de ter vencido dois 
jogos no qualifying, Bia Ha-
ddad não conseguiu repetir 
o feito em sua estreia na 
chave principal do WTA 500 
de Sydney, na Austrália, e foi 
derrotada logo na primeira 
rodada. A algoz foi a suíça 
Belinda Bencic, atual cam-
peã olímpica, que derrotou 
a brasileira em sets diretos, 
com parciais de 6/3 e 6/2, 
após 1 hora e 10 minutos de 
confronto.

Embora tenha colocado 
73% dos primeiros serviços 

em quadra, Bia Haddad não 
teve grande desempenho 
com o saque, vencendo ape-
nas 56% dos pontos dispu-
tados contra 78% de Bencic. 
Essa diferença foi crucial 
nos break-points, uma vez 
que a brasileira não teve 
um sequer durante toda a 
partida e a suíça conseguiu 
quatro, aproveitando três 
deles.

Na segunda rodada, 
Bencic enfrentará a ven-
cedora do duelo entre a 
mexicana Guiliana Olmos 
e a francesa Oceane Dodin, 
ambas vindas do qualifying. 
Bia Haddad ainda segue 
na competição na chave de 
duplas junto com a casaque 
Anna Danilina. As duas en-
frentarão na estreia a cana-
dense Gabriela Dabrowski 
e Olmos, cabeças de chave 
número 3.

Brasileiros fracassam em Melbourne
Agência Estado

Após um período de des-
canso, as seleções feminina 
e masculina de goalball do 
Brasil voltarão a se reunir 
para a primeira fase de trei-
namentos de 2022, que abre 
o calendário oficial da CBDV 
(Confederação Brasileira de 
Desportos de Deficientes Vi-
suais). A partir do próximo 
dia 22 e até o dia 30 de ja-
neiro, os atletas estarão con-
centrados no Centro de Trei-
namento Paralímpico, em 
São Paulo.  No masculino, a 
Paraíba terá um jogador, o ala 
Emerson Ernesto, da Apace.

O foco de trabalho está 
no Campeonato das Améri-
cas, que será disputado de 
15 a 22 de fevereiro, no mes-
mo local, e valerá vaga para 
o Mundial da modalidade, 
marcado para junho, na Chi-

na – os rapazes, campeões 
paralímpicos em Tóquio, no 
ano passado, e atuais bicam-
peões mundiais, já estão clas-
sificados.

No conjunto feminino, 
o técnico Jônatas Castro vai 

trabalhar com sete atletas, 
duas a menos em relação à 
última convocação. O Sesi-SP, 
vice-campeão mundial de 
clubes em novembro passado 
com as mulheres, forma a 
base da equipe com quatro 

convocadas. Já o selecionado 
masculino treinado por Ales-
sandro Tosim contará com 
oito jogadores, sendo três do 
Sesi-SP, dois do Santos-SP, um 
da Apace-PB, um do Cetefe-
DF e um do Icemat-MT.

Seleções de goalball são convocadas 
para fase de treinamento em São Paulo

O foco do trabalho no Centro de Treinamento Paralímpico está no Campeonato das Américas, que acontece em fevereiro
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Jogadores do Atlético de 
Cajazeiras seguem treinando no 

Estádio Perpetão visando apenas 
as disputas do Paraibano



Técnico anuncia a lista amanhã, na sede da CBF, e deve optar novamente pelos atletas que atuam na Europa

A pandemia de co-
vid-19 provocou mudanças 
no calendário do futebol 
com o adiamento de jogos 
e competições. Por isso, ha-
verá, de forma excepcional, 
partidas das Eliminatórias 
para a copa do Mundo en-
tre o fim de janeiro e o iní-
cio de fevereiro. Seleções da 
América do Sul (conmebol), 
América do Norte e central 
(concacaf) e da Ásia (AFc) 
entrarão em campo para de-
finir as últimas vagas para o 
Mundial do catar.

A seleção brasileira 
já está classificada para a 
copa, mas o técnico Tite 
quer aproveitar os últimos 
jogos para testar atletas 
e formações. O Brasil terá 
nove jogos ao todo até a 
convocação final para a 
copa do Mundo. Os dois 
primeiros compromissos 
são diante do Equador - em 
Quito, no dia 27 de janeiro 
- e Paraguai - no Mineirão, 
em 1º de fevereiro. Em mar-
ço, ocorrerão os últimos jo-
gos das Eliminatórias. Em 
junho e setembro, a seleção 
realizará amistosos prepa-
rativos para o Mundial, que 
será disputado em novem-
bro e dezembro.

De olho em novas opor-
tunidades, alguns jogadores 
do futebol local seguiram 
treinando durante as férias 
para chamar a atenção da 
comissão técnica da seleção. 
com a conquista da copa do 
Brasil em 15 de dezembro, o 
Atlético-MG planeja o início 
da pré-temporada apenas 
para no dia 17, mas o ata-
cante Hulk já está treinando 
e se condicionando fisica-
mente para estar apto a ser 
lembrado por Tite.

O mesmo acontece com 
Gabriel, do Flamengo. Lu-
tando por uma vaga entre os 
atacantes da seleção, o joga-
dor se reapresentou de for-
ma antecipada e já faz suas 
atividades no cT Ninho do 
Urubu. O goleiro Weverton 
mira a conquista do Mun-

Agência Estado

Tite convoca jogadores para
enfrentar Paraguai e Equador

Esportes
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Seleção de futsal vai se apresentar no próximo sábado
A Seleção Brasileira de 

Futsal, convocada na última 
segunda-feira para a Copa 
América 2022, se apresenta 
no próximo sábado (15) e, 
em parceria com a Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer 
de Gramado e o apoio da 
Rede Laghetto de hotéis, fará 
a preparação na cidade da 
serra gaúcha. O grupo fica até 
o dia 26 em Gramado e tem o 

dial de clubes pelo Palmei-
ras, mas antes de iniciar a 
temporada, já estava se pre-
parando, assim como outros 
colegas da equipe alviverde.

Nas últimas convo-
cações de 2021, Tite evi-
tou chamar jogadores que 
atuam no futebol brasileiro 

para não desfalcar as equi-
pes na reta final do Cam-
peonato Brasileiro. Na atí-
pica Data Fifa de janeiro, o 
problema é diferente, mas 
a consequência pode ser 
semelhante. O futebol bra-
sileiro ainda não deu início 
às suas competições oficiais, 

e os últimos jogos foram rea-
lizados há cerca de um mês. 
Assim, Tite pode novamente 
optar por chamar os atletas 
da Europa, que estão em 
melhor ritmo. A CBF confir-
mou que a convocação para 
os jogos com Equador e Pa-
raguai acontece amanhã, dia 

13. Sem poder contar com os 
suspensos Lucas Paquetá e 
Fabinho para a primeira par-
tida, Tite deve chamar dois 
ou três jogadores a mais que 
os tradicionais 23. Lesiona-
dos, Neymar e Richarlison 
também serão ausências im-
portantes na lista.

dia seguinte como previsão de 
chegada ao Paraguai. A Copa 
América começa no dia 29 de 
janeiro e tem a decisão marca-
da para 6 de fevereiro.

O Brasil é o maior vencedor 
da Copa América de Futsal, 
com 10 títulos em 12 edições, 
e atual campeão. O último 
torneio foi disputado em 2017, 
na cidade de San Juan, na Ar-
gentina, e a Canarinho bateu 
os donos da casa na decisão 
pelo placar de 4 a 2 para ficar 
com o troféu. 

O técnico Marquinhos Xa-
vier montou o grupo de 15 
atletas para defender o título 
no Paraguai, nova sede do tor-
neio, e buscar a 11a conquista 
na história.

Esta convocação abre a 
temporada 2022 do futsal. O 
grupo conta somente com atle-
tas que atuam em clubes do ex-
terior na modalidade, conforme 

justificou Marquinhos Xavier:
“É uma escolha em função 

do ciclo de treinamentos que 
realizamos em dezembro, que 
envolveu algumas avaliações, 
e elas evidenciaram que havia 
um desgaste muito grande dos 
jogadores em final de tempora-
da. Isso serviu como um parâ-
metro para a gente. Os atletas 
necessitavam de um período 
de férias. Estamos respeitando 
o cronograma do Brasil e, por 
isso, optamos por atletas que 
estão em atividade pela Europa, 
já que eles estão em meio de 
temporada. Por mais que exista 
um consenso dos atletas e que 
eles treinem nas férias, estamos 
falando de ritmo de jogo. En-
traremos em uma competição 
importante e eles precisam 
estar em ritmo de jogo. E isso 
nós não vamos conseguir só 
com treinamentos”, declarou o 
treinador.O técnico Marquinhos Xavier convocou somente jogadores que atuam fora do Brasil

Vinicius Júnior e Lucas Paquetá 
devem ser convocados por 
Tite para os jogos da Seleção
pelas Eliminatórias da Copa

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Ronaldo explica 
a saída de Fábio

Salah espera para
renovar contrato

Clássico espanhol
na Arábia Saudita

Em entrevista à imprensa, 
Ronaldo Fenômeno explicou 
porque o goleiro Fábio não 
ficou no clube. “Fábio foi e 
vai ser sempre um ídolo pro 
Cruzeiro e pra torcida cruzei-
rense. Nós diante do cenário 
atual fizemos um esforço 
muito grande para oferecer 
uma proposta decente a ele, 
respeitando a sua história. E 
infelizmente durante a nego-
ciação, houve uma negativa 
por parte dele, o que também 
nos pegou de surpresa, mas 
entendemos que todo o sacri-
fício que deveríamos ter feito, 
foi feito. E temos que virar a 
página, seguir adiante” disse.

Vivendo uma grande fase na 
carreira e concorrendo ao prê-
mio Fifa The Best de melhor 
jogador da temporada, o ata-
cante egípcio Mohamed Salah 
quer saber mesmo como fica 
o seu contrato de renovação 
com o Liverpool, que é válido 
até junho de 2023. Acontece 
que até o momento o clube 
inglês não entrou em contato 
com o jogador ou com seus 
representantes para tratar 
do assunto. Salah afirma que 
seu desejo é ficar na equipe 
inglesa, lembrando também 
da relação que mantém com 
a torcida.

Quase sete anos da última 
vez em que enfrentou o Real 
Madrid, o espanhol Xavi nova-
mente terá seu principal rival 
pela frente. A final da Super-
copa da Espanha acontece 
hoje no Estádio King Fahd 
International de Riad, na Ará-
bia Saudita, e o ex-meia fará 
sua estreia como treinador. Na 
beira do campo, terá a missão 
de acabar com a hegemonia 
dos merengues dos últimos 
duelos e resgatar a sobera-
nia que o time catalão teve 
quando ele ainda era jogador. 
Ultimamente, são cinco jogos 
sem triunfo e quatro derrotas 
seguidas.

Curtas

Lusa também vai
virar clube-empresa

A Portuguesa estuda seguir 
o caminho de outros clubes, 
como Cruzeiro e Botafogo, e 
adotar o modelo de Socieda-
de Anônima do Futebol (SAF) 
para tentar equacionar dívi-
das e voltar a ser forte dentro 
de campo. O projeto é um 
desejo do presidente Antônio 
Carlos Castanheira, que há 
alguns anos já era interessado 
na ideia de clube-empresa, e 
quer a transformação para 
SAF concretizada em 2022. 
“Na minha plataforma, eu 
tinha um tripé e, no topo do 
triângulo, o mais importante 
era a separação do clube do 
futebol. E vou fazer”, disse.
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1947 — Afrânio Peixoto, médico e escritor brasileiro
1974 — João da Baiana, 
cantor e instrumentista brasileiro
1976 — Agatha Christie, 
romancista policial, contista e dramaturga britânica
2001 — Adhemar Ferreira da Silva, atleta brasileiro
2001 — Luiz Bonfá, cantor e compositor brasileiro
2003 — Leopoldo Galtieri, 
general, ditador e político argentino
2009 — Friaça, futebolista brasileiro
2010 — Zilda Arns, médica e sanitarista brasileira
2021 — João Henrique, político, militar, policial, 
advogado, juiz eleitoral e gestor público (PB)
2021 — José Zilmar de Queiroga Freire (Bá Freyre), 
cantor e compositor (PB)

Mortes na História

Obituário
Pedro Henrique
10/1/2022 – Aos 9 anos, em Alagoa 
Nova (PB), por afogamento. Criança 
morreu afogada após cair em uma cis-
terna de mais de três metros localizada 
em sua casa. Era portador de autismo.

Foto: Notícia Paraíba

Aforismo
“A morte é o único caso 

em que é permitido a um 
homem passar adiante 

de uma mulher.”

(Alexandre Dumas – filho)
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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.

Romana Mendes
10/1/2022 – Aos 40 anos, em João Pes-
soa (PB), em decorrência de um quadro 
de embolia pulmonar após passar por 
um procedimento cirúrgico. Bancária 
(trabalhava na Agência do Banco do 
Brasil em Pedras de Fogo – PB) era 
casada com Agenor Mendes, ex-vice-prefeito do município 
de Aguiar (PB) e sobrinho do deputado estadual Branco 
Mendes (Podemos). Deixa dois filhos pequenos, um de 
oito anos e uma bebê de um ano e dois meses.

Foto: Paraíba Notícia

Bob Saget
9/1/2022 – Aos 65 anos, encontrado 
morto em um quarto de um hotel em 
Orlando, no estado norte-americano da 
Flórida. Ator e comediante era conhecido 
por sua atuação na série ‘Três é demais’. 
No local, a polícia não encontrou sinais de 
crime ou drogas. Na comédia, entre 1987 e 1995, ele dava 
vida ao pai de três garotas. Além da tevê, teve longa carrei-
ra como comediante de stand-up, na qual era um dos mais 
conhecidos nos Estados Unidos.

Foto: Michael Yarish

Valentina Boscardin
9/1/2022 – Aos 18 anos, em São Paulo 
(SP), em decorrência de complicações da 
Covid-19, com trombose e pneumonia. 
Modelo era filha da apresentadora de tevê 
Marcia Boscardin. Ela fazia parte da agên-
cia Ford Model Brasil São Paulo.

Foto: Folha Uol

Dwayne Hickman
9/1/2022 – Aos 87 anos, em Los Ange-
les, Estados Unidos, por complicações 
decorrentes do mal de Parkinson. Ator e 
produtor de tevê conhecido pelo papel de 
‘Dobie Gillis’. Após alguns papéis pequenos 
em filmes e programas de televisão na 
juventude. Em 1959, estreou ‘The Many Loves of Dobie Gillis’, 
que durou até 1963. Em 1988, foi lançado um filme ao estilo 
“reunião”, ‘Bring Me The Head of Dobie Gillis’.

Foto: Reprodução

Ivanildo Gomes Nogueira (Batoré)
10/1/2022 – Aos 61 anos, em São Paulo 
(SP), em decorrência de um câncer. Ator e 
humorista que nasceu em Serra Talhada, 
em Pernambuco, e se mudou para São 
Paulo ainda criança. Antes de se tornar 
ator, jogou futebol nas categorias de base 
em times paulistas. Com seu principal personagem, Batoré, 
integrou o elenco do programa ‘A Praça é Nossa’, do SBT. Em 

Foto: TV Globo

Victor Escobar Prado
7/1/2022 – Aos 60 anos, em Cali, na Co-
lômbia, por eutanásia. Foi a primeira pes-
soa a morrer por eutanásia sem ter uma 
doença terminal na Colômbia. Ele já havia 
passado por dois acidentes vasculares ce-
rebrais (AVCs) e um acidente de carro nos 
últimos anos. Convivia com o lado esquerdo de seu corpo 
completamente paralisado. Sua luta na Justiça durou cerca 
de dois anos. O procedimento aconteceu em uma clínica.

Foto: Redes Sociais

Robert Durst
10/1/2022 – Aos 78 anos, de parada car-
díaca. Bilionário do mercado imobiliário 
dos Estados Unidos, condenado à prisão 
perpétua, sem possibilidade de liberdade 
condicional, por matar sua melhor amiga 
e confessar o crime durante a gravação de 
um programa de tevê. Também foi acusado pela morte de 
Kathie Durst, sua esposa que desapareceu em 1982. Cum-
pria sua pena de prisão perpétua na California Health Care 
Facility, uma prisão em Stockton.

Foto: Mylung J

David Sassoli
11/1/2022 – Aos 65 anos, na Itália. Pre-
sidente do Parlamento Europeu. Estava 
internado desde 26 de dezembro. Era 
um socialista italiano e ex-jornalista de 
Florença. Era presidente do parlamento 
de 705 assentos desde 2019.

Foto: Reprodução
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Casos ocorreram de 2018 a 2021, uma média de 3,25 ao ano, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde

Em quatro anos, PB registra 
13 mortes súbitas de bebês

A Síndrome da Morte Súbita 
do Lactente (SMSL), comumente 
conhecida como morte súbita de 
bebês ou recém-nascidos, é o óbi-
to inesperado durante o sono que 
acomete crianças nos primeiros 
meses de vida, principalmente en-
tre o segundo e o quarto mês. Na Pa-
raíba, entre os anos de 2018 e 2021, 
13 bebês morreram por SMSL, de 
acordo com dados da Secretaria de 
Estado da Saúde da Paraíba (SES
-PB), que representa uma média de 
3,25 casos ao ano. Apesar de não ter 
causa definida, médicos especialis-
tas e autoridades da saúde fazem 
algumas recomendações a fim de 
evitar o falecimento de recém-nas-
cidos por morte súbita.

Patrícia Guimarães é médica 
pediatra e instrutora do Programa 
de Reanimação Neonatal pela Socie-
dade Brasileira de Pediatria, a SBP. 
Segundo ela, a morte súbita aconte-

ce geralmente no período de sono 
do bebê, de forma inesperada e sem 
causa aparente. Para diminuir os 
riscos desse tipo de óbito, a médica 
pontua algumas recomendações da 
Academia Americana de Pediatria, 
como colocar o bebê para dormir 
de barriga para cima, utilizar col-
chão firme com lençol de elástico, 
não deixar objetos soltos junto ao 
bebê e nem pano que possa sufo-
cá-lo durante o sono, fazer quarto 
compartilhado até, pelo menos, um 
ano de idade e aleitamento materno 
exclusivo até os seis meses.

A pediatra destaca que é muito 
importante se manter atento e cui-
dadoso aos pequenos riscos, pois a 
síndrome é a terceira principal cau-
sa de morte em bebês com menos 
de um ano nos Estados Unidos – e 
mesmo que no Brasil não haja esta-
tísticas oficiais sobre a incidência, 
os números do exterior refletem os 
perigos da SMSL.

Um documento científico do 
Comitê de Medicina do Sono da 

Sociedade Brasileira de Pediatria 
coletou algumas informações so-
bre a Síndrome da Morte Súbita 
do Lactente. Conforme os dados 
colhidos, a SMSL é uma importante 
causa de morte para bebês antes 
do primeiro ano de vida. Além das 
recomendações já mencionadas, 
o departamento científico cons-
tatou que o tabagismo materno, o 
consumo de álcool e o nascimento 
prematuro são alguns fatores que 
podem contribuir para essa causa 
de morte.

Além disso, outras coisas de-
vem ser evitadas durante os pri-
meiros meses do bebê, como a cama 
compartilhada e dormir em sofás 
com a criança, por exemplo. Como 
ainda não se sabe a causa certa para 
a morte súbita em recém-nascidos, 
a vacinação em dia também é um 
importante fator de prevenção, de-
vendo ser encorajado em todas as 
idades – independente da Síndrome 
da Morte Súbita do Lactente.

Alguns fatores de riscos: bebê 

dormindo de barriga para baixo; 
mãe adolescente; ausência de pré-
natal; prematuridade ou baixo peso 
ao nascer; e tabagismo e alcoolismo 
dos pais ou responsáveis. Algumas 
possíveis medidas de prevenção: 
bebê dormindo de barriga para 
cima; ambiente livre de cigarro; 
cuidado com tecidos que possam 
cobrir o rosto do bebê; alei-
tamento materno; evitar 
o consumo de álcool ou 
uso de drogas ilícitas 
durante a gestação e 
no puerpério; e vaci-
nação em dia.

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Patrícia Guimarães 
é médica pediatra e 

instrutora do Programa 
de Reanimação Neonatal 

pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria
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Carlos Henrique
11/1/2022 – Aos 24 anos, assassina-
do. Foi morto a tiros dentro do Com-
plexo Regional Hospitalar de Patos, no 
Sertão da Paraíba. Estava internado no 
setor de ortopedia se recuperando de 

Foto: Reprodução

uma tentativa de homicídio que sofreu no dia 31 de dezem-
bro. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Cirsten Weldon
6/1/2022 – Nos Estados Unidos, de Co-
vid-19. Era uma influencer antivacina e 
teórica da conspiração adepta do Qanon. 
Mantinha milhares de seguidores em 
redes sociais de direita, onde divulgava 
vídeos e textos em que estimulava pes-
soas a não se vacinarem contra a doença que a vitimou.

Foto: Reprodução

2016, foi contratado pela Rede Globo para a novela ‘Velho 
Chico’ em que fez o papel do delegado Queiroz. Também foi 
vereador de Mauá, na Grande São Paulo, por dois mandatos 
pelo Progressista (PP).

Breves & Curtas
# Idoso cai e morre em cratera de vulcão
Um homem de 75 anos, da cidade de Hilo, no Havaí (Estados 
Unidos), morreu após cair no vulcão Kilauea, no Parque Nacional 
de Vulcões do Havaí, em uma área fechada ao público. De acordo 
com o Serviço Nacional de Parques (NPS, na sigla em inglês), o 
idoso morreu no último dia 2. Os familiares da vítima acionaram 
as autoridades na madrugada do dia 3 após o idoso desaparecer. 
“Depois de procurar o homem na escuridão, os guardas do Ser-
viço Nacional de Parques e os bombeiros do Condado do Havaí 
localizaram o corpo do homem cerca de 30 metros abaixo da 
borda da cratera, a oeste da área de observação de Uekahuna, no 
cume do vulcão Kilauea”, informou um comunicado.

# Militar paraguaio morre atacado por um cervo
Victor Isasi Flecha, 42 anos, um militar paraguaio (sargento de 
infantaria), morreu após ser atacado por um cervo. O animal 
atravessou seu peito com o chifre enquanto ele servia em um 
destacamento de segurança na residência presidencial na capital 
do país, Assunção. Ele morreu no último dia 3. O animal era um 
cervo-malhado (também conhecido como cervo-eixo) da Índia, 
que havia sido doado à residência presidencial há dois anos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
PORTARIA Nº 001/2022

 O PREFEITO MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 73. II c/c o art. 104. II, “c” da Lei Orgânica do Município c/c o caput. do art. 51 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE
CONSTITUIR Comissão Permanente de Licitação, para tomar todas as medidas necessárias 

ao processamento e julgamento das licitações que venham a ser executadas pelo Município de 
Aguiar, durante o exercício de 2022, composta da seguinte forma:

NOME CPF CARGO OCUPAÇÃO

ADRIANA APARECIDA DE 
ASSIS 038.582.954-00 PRESIDENTE SERVIDORA EFETIVO

LUCIANO LOPES 
PEREIRA 084.768.644-26 MEMBRO SERVIDOR COMISSIONADO

MARIA DE FATIMA MATIAS 
DE CALDAS ALVES 032.435.454-12 MEMBRO SERVIDORA COMISSIONADA

A Presidente da Comissão será substituída em suas ausências e impedimentos eventuais pelo 
segundo nomeado, ficando designado como suplente da Comissão a servidora Maria Gorete de 
Lacerda Carvalho, CPF nº 151.286.794-20, servindo-lhes de título para posse e exercício do cargo 
a presente portaria.

Publique-se no Diário Oficial do Município, divulgue em outros meios de comunicação e dê-se 
ciência.

Aguiar-PB, 11 de janeiro de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
PORTARIA Nº 002/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 73. II c/c o art. 104. II, “c” da Lei Orgânica do Município c/c o caput. do art. 51 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE
DESIGNAR – a servidora ADRIANA APARECIDA DE ASSIS, CPF nº 038.583.954-00, para servir 

como PREGOEIRA oficial e como equipe de apoio composta da seguinte forma:

NOME CPF CARGO OCUPAÇÃO
MARIA DE FATIMA MATIAS DE 
CALDAS ALVES 032.435.454-12 MEMBRO SERVIDORA COMISSIONADA

LUCIANO LOPES PEREIRA 084.768.644-26 MEMBRO SERVIDOR COMISSIONADO

Para tomar todas as medidas necessárias ao processamento e julgamento das licitações 
realizadas na modalidade pregão, que venham a ser executado pelo Município de Aguiar, durante 
o exercício de 2022.

A pregoeira oficial, será substituída em suas ausências e impedimentos eventuais pelo suplente 
José de Arimatéia Rodrigues de Publique-se no Diário Oficial do Município, divulgue em outros 
meios de comunicação e dê-se ciência.

    Aguiar-PB, 11 de janeiro de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2022, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição parcelada de materiais de limpeza, para atender as 
necessidades de diversas secretarias do Município de Alagoa Grande, no dia 27/01/2022 às 08:30 
horas, horário de Brasília – DF, no site: www.bnc.org.br.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Sala de Licita-
ções da Prefeitura Alagoa Grande, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail:  
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 26/01/2022. O edital pode ser adquirido também através 
do Portal da Transparência do Município, no site do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e 
no site www.bnc.org.br.

Alagoa Grande(PB), 11 de janeiro de 2022.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTI-
ÁRIO, LOCALIZADA NA ESCOLA MANOEL ANTONIO COELHO DE ANDRADE, NO MUNICÍPIO 
DE ALGODÃO DE JANDAIRA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2019. ADITA-
MENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00104/2019 - Ll Construcoes do Brasil Eireli - CNPJ: 
12.252.018/0001-60 - 7º Aditivo - prorroga o prazo por mais 180 dias. ASSINATURA: 30.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de 
Britas, Cimentos, Massames, telhas e Tijolos, para atender as demandas das Secretarias deste 
Município. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 24 de Janeiro de 2022. Início da fase de 
lances: 08:31 horas do dia 24 de Janeiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@
arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 11 de Janeiro de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08h30min do dia 25 de janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 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, 11 de janeiro de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua São Jose, 472 - Centro - Areial - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo de 
engenharia para reforma e ampliação do centro administrativo da Prefeitura Municipal de Areial, 
conforme especificações do Projeto Básico. 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) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.
com. Edital: www.areial.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 11 de Janeiro de 2022
RAFAELA BENJAMIN ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00001/2022, Aquisição 

parcelada de materiais de limpeza e higiene pessoal diversos, destinado a esta Prefeitura, para o 
dia 24 de Janeiro de 2022 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro 
Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99383–7991. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 11 de Janeiro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL 
DE RESIDUOS LTDA - R$ 1.925,00.

Barra de Santana - PB, 10 de Janeiro de 2022
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE ESTRADAS 
VICINAIS NO SITIO RIACHÃO E PAVIMETAÇÃO EM PAPALELEPÍPEDOS NO POVOADO DE 
CABOCLOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1073588–08/2021 � SICONV 906806; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: N&G CONS-
TRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 235.251,39.

Barra de Santana - PB, 23 de Dezembro de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO 
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Barra de Santana: 02.070 Secretaria de Infraestrutura 15 122 1004 2039 Manu-
tenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 3390.39 99 1500100O0utros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 09/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 00101/2022 - 10.01.22 - ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL 
DE RESIDUOS LTDA - R$ 1.925,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 
DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO RIACHÃO E PAVIMETAÇÃO EM PAPALELEPÍPEDOS NO 
POVOADO DE CABOCLOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1073588–08/2021-SI-
CONV 906806. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
FEDERAL E PROPRIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1073588–08/2021 – SICONV 
906806 – 02.070 Secretaria de Infraestrutura – 15 451 1001 1022 Implantação, Ampliação ou 
Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana – 23 695 1001 1031 Construção de Infraestrutura Tu-
rística – 44.90.51 – Obras e Instalações.. VIGÊNCIA: até 10/07/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 06801/2021 - 11.01.22 - N&G CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA - R$ 235.251,39.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS MÃES CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS 
SOCIAIS, E MATERIAIS DE USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O 
FIM DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Belém - PB, 11 de Janeiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 13:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE RECARGA DE GÁS (GLP), VASILHAME E ÁGUA 
MINERAL DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.
com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 11 de Janeiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍ-
VEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) GRAXAS E LUBRIFICANTES, FORNECIDOS DE 
FORMA PARCELADA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME 
SOLICITAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS 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 05/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3559–1021. 
E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Bom Jesus - PB, 11 de Janeiro de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Firmino Tomaz, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETA-
NOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) LUBRIFICANTES, FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, 
DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS, 
CONFORME SOLICITADO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fede-
ral 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 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3559–1009. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Bom Jesus - PB, 11 de Janeiro de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabe-
delo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 
PARA A UNIDADE DE ZOONOSES DE CABEDELO, VISANDO À �ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVI-
DADES DE SAÚDE E BEM–ESTAR ANIMAL, COM ENFOQUE NO CONTROLE POPULACIONAL 
DE CÃES E GATOS�, CONFORME CONVÊNIO Nº 915579/2021, COM O MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2022. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br.
Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacao-

cabedelo.com.br. 
Cabedelo - PB, 12 de Janeiro de 2022

RENATA SALGADO ARAGÃO
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 002/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legis-
lação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço em 
reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, no dia 25 de Janeiro de 
2022 as 10h00min, tendo como objetivo: Contratação de empresa para o fornecimento de peças 
diversas, conforme demanda, para a manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves e 
pesados pertencentes à prefeitura municipal. A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep. 
58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações: caldasbrandaolicitacao@gmail.com 

Caldas Brandão, 11 de Janeiro de 2022
JOÃO ACASSIO NASCIMENTO OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de dispositivos de-

limitadores de tráfego, tachão e tachas (sinalização horizontal), para atender as necessidades da 
Superintendência de transito e transportes Públicos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 15.451.1025.2091 
– Ações de Melhoria no Sistema de Transito 3390.30.99 – Material de Consumo 1001 – Recursos 
Ordinarios.. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de 
Campina Grande e: CT Nº 00004/2022 - 10.01.22 até 31.12.22 - G2 - EMPREENDIMENTOS E 
LOGISTICA LTDA - R$ 139.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições parceladas de Lubrificantes 
destinados a atender a Frota Veicular Própria e/ou locada a esta edilidade e ao Fundo Municipal de 
Saúde de Casserengue exercício de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 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: (83) 3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com.

Casserengue - PB, 11 de Janeiro de 2022.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Janeiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas de Materiais 
Médicos Hospitalares e Laboratoriais destinados a atender às necessidades assistenciais das 
UBS deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 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: (83) 3634–1104. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com.

Casserengue - PB, 11 de Janeiro de 2022.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 10:30 horas do dia 24 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições parceladas de medicamentos 
diversos, que tem como objetivo atender ao Programa Farmácia Básica e as Unidades de Saúde 
do Município de Casserengue para o 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 Com-
plementar 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: (83) 3634–1104. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com.

Casserengue - PB, 11 de Janeiro de 2022.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
A Comissão Permanente de Licitação da prefeitura municipal de Caturité – PB, em atendimento 

as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para 
conhecimento dos interessados, que às 10h00min do dia 27/01/2022, na sala de reuniões da CPL, 
localizada à Rua João Queiroga, 10, Centro – Caturité/PB, fará realizar licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor Preço, que tem por objetivo a CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) 
POÇOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE CATURITÉ-PB. Maiores informações através do Fone 
(83) 3345-1075, no horário das 08h00min ás 12h00min.

Caturité – PB, 11 de Janeiro de 2022.
HELDER FRANCISCO NUNES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0005/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-

LIZADA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS 
À REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECE-
BIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 12/01/2022, ÀS 09H00MIM; ENCERRAMENTO 
DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 25/01/2022, ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOS-
TAS: 25/01/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 25/01/2022 ÀS 
09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDE-
REÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E HTTP://CONCEICAO.PB.GOV.BR/
ACESSO-A-INFORMACAO/LICITACOES.

CONCEIÇÃO/PB, 11 DE JANEIRO DE 2022.
MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0006/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-

MENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS 
DOS ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CONCEIÇÃO – PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 
13/01/2022, ÀS 09H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 27/01/2022, 
ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27/01/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS: 27/01/2022 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, 11 DE JANEIRO DE 2022.
MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0007/2022.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMEN-
TO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER A DEMANDA 
DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO – PB. 
ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOM-
PRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 13/01/2022, 
ÀS 09H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 31/01/2022, ÀS 
08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 31/01/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS: 31/01/2022 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, 11 DE JANEIRO DE 2022.
FIDEL FERREIRA LEITE

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 10:30 horas do dia 25 de Janeiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: 
http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 11 de Janeiro de 2022
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2021
A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Tomada de Preços nº 010/2021, tendo 

como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS, 
NESTE MUNICÍPIO, onde foi declarada vencedora a ITALO MELO CLEMENTINO EIRELI CNPJ 
26.542.655/0001-85 no valor de R$ 147.727,28. Prazo para recurso 5 dias nos termos do Art. 109, 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, 
das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira, e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 11 de janeiro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2021
A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Tomada de Preços nº 011/2021, 

tendo como objeto CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CE-
LINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO, onde foi declarada vencedora a empresa 
MAC CONSTRUTORA EIRELI CNPJ 14.206.183/0001-00 no valor de R$ 856.287,69. Prazo para 
recurso 5 dias nos termos do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Informações na sala da 
CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira, e-mail 
licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 11 de janeiro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº. 012/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E 
DRENAGEM NO SÍTIO JARDIM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB. DATA, HORA E 
LOCAL: 27/01/2022, às 08:00 horas (horário local), na sala da CPL, Prédio da Prefeitura de Cuité, sito 
a Rua 15 de novembro, 159, Centro, Cuité – PB. EDITAL E INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 
obter cópia do Edital completo junto a CPL no endereço supracitado ou no site www.cuite.pb.gov.br 
ou www.tce.pb.gov.br. Demais informações na sede da CPL ou por e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 11 de janeiro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE 
ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 1GBPS (UM GIGABIT POR SEGUNDO), POR 
MEIO DE FIBRA ÓTICA, GERÊNCIA E MANUTENÇÃO DA INTRANET L2L DOS PRÉDIOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ/PB, COM GARANTIA DE 100% DA BANDA E DISPONIBI-
LIZAÇÃO DE BLOCO DE IP. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08:00h de 
12/01/2022 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 26/01/2022 às 08:01h 
(horário de Brasília) no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda 
a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 
de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.
br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 11 de janeiro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2022

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS 
PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço. Entrega das 
Propostas: a partir das 09:00h de 12/01/2022 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das 
Propostas: 26/01/2022 às 09:01h (horário de Brasília) no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informa-
ções e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.
cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 11 de janeiro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2022

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO 
PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço. Entrega das 
Propostas: a partir das 14:00h de 12/01/2022 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das 
Propostas: 26/01/2022 às 14:01h (horário de Brasília) no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informa-
ções e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.
cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 11 de janeiro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 23/2021, que objetiva: Aquisições parceladas de 
COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES, destinados a atendimentos das Frotas Veiculares pertencentes 
e/ou locadas a Edilidade e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, exercício 2022; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FAGNER HENRIQUE DA 
SILVA - R$ 10.490,00; LUZIA MARQUES DA SILVA ME - R$ 324.000,00; MULT DIESEL AUTO 
PECAS E SERVICOS LTDA – ME - R$ 29.635,00; POSTO BANDEIRANTES LTDA - R$ 355.550,00.

Cuitegi - PB, 11 de Janeiro de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEIRUA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA RETOMADA DO CERTAME

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/2021
A Prefeitura Municipal de Dona Inês, através de sua Pregoeira Oficial, torna público que em 

face de diligência realizada no Pregão Presencial nº 0039/2021, cujo objeto é a AQUISIÇAO DE 
01 (UM) TRATOR DE PNEUS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 03 (TRÊS) 
CILINDROS, POTÊNCIA DE 50 CV, TRAÇÃO 4x4, LEVANTE HIDRÁULICO DE 03 (TRÊS) PON-
TOS E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DA PARAÍBA,  foi constatado que o trator da 
marca LS TRACTOR U80 ofertado pela empresa MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS 
EIRELI, não possui assistência técnica no Estado da Paraíba, sendo a empresa desclassificada do 
certame. Assim, fica convocada a empresa FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS 
LTDA, segunda colocada no certame, para a reabertura do certame, o qual retornará a fase de 
lances verbais, a sessão ocorrerá no dia 14.01.2022 às 10:00 horas, na sede da Prefeitura. Ao final 
desta nova sessão abrir-se-á, novamente nos termo do art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/2002, 
a possibilidade de qualquer licitante, manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer,  
relativa às decisões nela tomadas.

Dona Inês/PB, 10 de Dezembro de 2022.
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeira

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 12 de janeiro de 2022 

Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAL E PARCIAL SUPERIOR OU INFERIOR 
PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GADO 
BRAVO – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MACARIO 
SILVA BARBOSA - R$ 17.051,00.

Gado Bravo - PB, 10 de Janeiro de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E 
ELABORAÇÃO DE DEFESAS JUNTO AOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 ª REGIÃO, CORRESPONDENTES 
A OS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA - R$ 42.000,00.

Gado Bravo - PB, 10 de Janeiro de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 10:30 horas do dia 27 de Janeiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, 
(BOTIJÃO DE 13KG) E ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, EM GALÕES DE 
20 LITROS EM GARRAFÕES DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO PARA ATENDIMENTO 
DE DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0325/09; 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) 3347–1820. E-mail: gadobravolicitacao@
gmail.com. ; www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 12 de Janeiro de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAL E PARCIAL SUPERIOR OU INFERIOR 
PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
GADO BRAVO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
10.301.1004.2022 – Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde – 05005.10.301.1004.2028 
– Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal – 3.3.90.39 – OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até 10/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado 
Bravo e: CT Nº 00101/2022 - 10.01.22 - MACARIO SILVA BARBOSA - R$ 17.051,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ELA-
BORAÇÃO DE DEFESAS JUNTO AOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 ª REGIÃO, CORRESPONDENTES 
A OS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.002 – 
GABINETE DO PREFEITO – 02002.04.122.2001.2002 – MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE 
DO PREFEITO – 3.3.90.35.00.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA – 3.3.90.39.00.00 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – 02.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
– 02003.04.122.2001.2003 – COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – 
3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
10/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 00201/2022 
- 10.01.22 - PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 
42.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA
ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00119/2021 - SRP
 A Prefeitura Municipal de Guarabira, Torna público através da Pregoeira Oficial e Equipe de 

Apoio, sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, para conheci-
mento dos interessados, ERRATA ao Edital do Pregão presencial 00119/2021- SRP: onde lê-se : 
Item 5.3 exercício financeiro de 2021 , leia-se exercício financeiro de 2022. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946. Horário de expediente: 08h00min as 12h00min.

Guarabira - PB, 07 de janeiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA
ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00118/2021 - SRP
 A Prefeitura Municipal de Guarabira, Torna público através da Pregoeira Oficial e Equipe de 

Apoio, sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, para conheci-
mento dos interessados, ERRATA ao Edital do Pregão presencial 00118/2021- SRP: onde lê-se : 
Item 5.3 exercício financeiro de 2021 , leia-se exercício financeiro de 2022. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946. Horário de expediente: 08h00min as 12h00min.

Guarabira - PB, 07 de janeiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA
ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00117/2021 - SRP
 A Prefeitura Municipal de Guarabira, Torna público através da Pregoeira Oficial e Equipe de 

Apoio, sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, para conheci-
mento dos interessados, ERRATA ao Edital do Pregão presencial 00117/2021- SRP: onde lê-se : 
Item 5.3 exercício financeiro de 2021 , leia-se exercício financeiro de 2022. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946. Horário de expediente: 08h00min as 12h00min.

Guarabira - PB, 07 de janeiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

08h30min (horário de Brasília) do dia 25 de Janeiro de 2021, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisições parceladas de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades 
Básicas de Saúde, CAPS, CAPS AD, SAMU e a Farmácia Básica do Município de Guarabira/PB, 
exercício de 2022. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e www.portaldecompraspublicas.com.br
Guarabira - PB, 10 de Janeiro   de 2022

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

08h30min (horário de Brasília) do dia 25 de Janeiro de 2021, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisições parceladas de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcionamento e atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde até dezembro de 2022.Recursos previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 
e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. 

E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e www.portaldecompraspublicas.com.br
Guarabira - PB, 10 de Janeiro   de 2022

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 10h30min, do dia 25 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de ba-
terias novas para veículos leves, médios, pesados movidos a gasolina/álcool, diesel e diesel S10 
de propriedade da Prefeitura municipal de Guarabira. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada 
do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 10 de Janeiro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 13h00min, do dia 26 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de pães, 
bolachas e outros, destinados a Merenda Escolar e demais  eventos realizados pela administração 
e/ou secretariais até o fim do exercício de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada 
do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 10 de Janeiro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: PREGÃO PRESENCIAL 33.2021
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência 

do Termo de Contrato de nº 00219/2021 datado de 26/04/2021 e com término de vigência em 
31/12/2021, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando Contratação de empresa para loca-
ção de equipamentos para realizações de exames laboratoriais e aquisições de materiais diversos.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – HARLLANE HERCU-
LANO MARINHO. 

CONTRATADA: DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA – CNPJ: 
11.426.166/0001-90– JONATHAN GOMES DE DEUS

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostra-se 
vantajoso para a Administração Municipal e ainda existir saldo no quantitativo do Contrato se faz 
necessário a prorrogação contratual.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 30.12.2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO DE PRAZO

REF: PREGÃO PRESENCIAL 00017/2021.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 10 (dez) meses, contados do termino do 

prazo de vigência do termo de contrato de nº 00131/2021 datado em 18 de março de 2021 e com 
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando 
a Locação de veículos para atendimento a demandas da STTRANS até dezembro de 2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADO: LEONARDO FONSECA RIBEIRO – CNPJ: 09.508.579/0001-72

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostra-se 
vantajoso para a administração municipal. 

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA  ADITIVO: 30/10/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA 
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO

REF: PREGÃO PRESENCIAL 93.2021.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 03 (três) meses, contados do termino do 

prazo de vigência do termo de contrato de nº 00407/2021datado em 05 de outubro de 2021 e com 
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivan-
do Registro de preços para Aquisições parceladas de Materiais de Limpeza (itens fracassados) 
para melhor atender as necessidades da Administração Municipal, conforme termo de referência.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO – CNPJ: 24.747.519/0001-04
JUSTIFICATIVA: Por apresentar saldo do quantitativo no Contrato, e por mostrar vantajosidade 

para a Administração Municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA  ADITIVO: 30/03/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: PREGÃO PRESENCIAL 73.2021.
OBJETO: Prorrogação por mais 03 (três) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 303/2021 datado de 01/06/2020 e com término de vigência em 31/12/2021, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando Contratação de empresa especializada no ramo 
pertinente instalada no município para prestação de serviços em procedimentos ambulatoriais, 
cirúrgicos, ortopédicos e de traumatologia para a população do município de Guarabira.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – HARLANNE HERCU-
LANO MARINHO. 

CONTRATADA: HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA – CNPJ: 31.357.345/0001-20 - ESDRAS 
FERNANDES FURTADO

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços de caráter de urgência, serviços continuados e por 
ter um grande saldo de quantitativos

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 31.03.2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: PREGÃO PRESENCIAL 41.2021
OBJETO: Prorrogação por mais 03 (três) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 267/2021 datado de 26/05/2021 e com término de vigência em 31/12/2021, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando Contratação de empresa especializada no ramo 
pertinente instalada no município para prestação de serviços em procedimentos ambulatoriais, 
cirúrgicos, ortopédicos e de traumatologia para a população do município de Guarabira.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – HARLLANE HERCU-
LANO MARINHO. 

CONTRATADA: WANDERLEY DIAGNOSTICOS – CNPJ: 19.161.889/0001-17 – ANA PAULA 
ALBUQUERQUE LIMEIRA

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços de caráter de urgência, serviços continuados e por 
ter um grande saldo de quantitativos

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 31.03.2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
OITAVO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2020.
OBJETO: Prorrogação por mais 02 (dois) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 441/2020 datado de 25/08/2020 e com término de vigência em 25/10/2020, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 26/12/2020 e ao Segundo Aditivo de Prazo com 
vigência até 27/02/2021, e ao terceiro termo aditivo com vigência até 28/04/2021,e ao quarto termo 
aditivo de prazo com vigência até 28/06/2021 e ao quinto termo aditivo de prazo com vigência até 
27/08/2021, e ao sexto aditivo de prazo com vigência até 27/10/2021, e ao sétimo termo aditivo de 
prazo com vigência até 27/12/2021 celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação 
de empresa no ramo pertinente para Contratação de empresa no ramo pertinente para pavimentação 
asfáltica de ruas no município de Guarabira, conforme Contrato de Repasse nº 1064.022-94/2019 
e 1066.335-59/2019 – CAIXA, de acordo Termo de Referência.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA – CNPJ: 05.052.764/0001-44

JUSTIFICATIVA: Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato, sugere-
-se para a conclusão do objeto contratado a dilatação do prazo.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 27/12/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 27/02/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de pneus automotivos para os veículos da frota municipal. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2021. DOTAÇÃO: 02.01 GABINETE DO PREFEITO 
– 02.061.0015.2003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA – 04.122.0002.2002 MA-
NUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO – 02.02 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJA-
MENTO 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 BÁSI-
CO–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 ALFABE-
TIZADO – 12.367.0005.2052 ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCA-
CIONAIS – 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 OPERACIO-
NALIZAÇÃO D/ CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CAPS – 10.301.0006.2035 OPERACIONA-
LIZAÇÃO 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 EPIDE-
MIOLÓGICA – 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 GERENCIAMEN-
TO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL – 08.241.0017.2034 ATENÇAO ASSI-
TENCIAL 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 – 3.3.90.39.00 OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00004/2022 - 07.01.22 até 31.12.22 - VIEGAS AUTOPECAS E 
SERVICOS LTDA - R$ 205.239,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2021, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: LOTE I REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIÃO LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM BEZERRA, CENTRO 
DE IMACULADA E LOTE II IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IMACULADA 
– PB DAS RUAS: ANTÔNIO FÉLIX NETO E SÃO FRANCISCO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI EPP - R$ 382.984,18.

Imaculada - PB, 30 de Dezembro de 2021
JOSÉ LUCIANO LUSTOSA RAMALHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: 
LOTE I REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIÃO LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM BE-
ZERRA, CENTRO DE IMACULADA E LOTE II IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO 
DE IMACULADA – PB DAS RUAS: ANTÔNIO FÉLIX NETO E SÃO FRANCISCO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2021. Vigência: até 29/06/2022. Partes contratantes: Prefei-
tura Municipal de Imaculada e: CT Nº 00078/2021 - 31.12.21 - ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI EPP - R$ 382.984,18.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
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 24 de Janeiro de 2022, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o 
fornecimento parcelado de materiais de limpeza, higiene pessoal e descartáveis para atender as 
necessidades das diversas secretarias do município 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, 10 de Janeiro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 14:30 horas do dia 24 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o forneci-
mento parcelado de gêneros alimentícios para atender as necessidades das diversas secretarias do 
município 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, 10 de Janeiro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:30 horas do dia 26 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de uso laborato-
rial para suprir as necessidades do laboratório de análise clínica da Rede Municipal de Saúde do 
Município 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, 11 de Janeiro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO         
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 07.036/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/0111419 da SEINFRA.
DATA DA SESSÃO: 24/01/2022  
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H - Horário de Brasília
SESSÃO DE DISPUTA: 09 H - Horário de Brasília
OBJETO: SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, 

CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS DESTA EDILIDADE 
CHAVE CGM: 1UB5-BZBJ-MTEC-L6KL
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 914959 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 quarta-feira 12/01/2022, 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, 11 de janeiro de 2022
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira oficial, 

torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Eletrô-
nico SRP nº 09038/2021, realizada no dia 06/01/2022, às 09h que teve como objeto o Registro 
de preços para contratação de empresa especializada em serviços de instalação de aparelhos de 
ares condicionados, tipo split de diversas capacidades, com fornecimento de materiais e insumos 
em atendimento às necessidades da Secretaria de Educação do Município de João Pessoa foi 
declarada FRACASSADA à disputa conforme previsto na Ata da Sessão Pública constante do 
Processo Administrativo nº 2021/084309.

João Pessoa, 11 de janeiro de 2022.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

GABINETE DO SECRETáRIO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06-001/2022
Ratifico, por este termo, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06-001/2022, referente à Con-

tratação de Empresa de Consultoria e Assessoria, em favor da Empresa RWR CONSULTORIA & 
ASSESSORIA LTDA - CNPJ Nº. 04.997.899/0001-10, no valor de R$ 27.500,00 (Vinte e sete mil 
e quinhentos reais) mensal por um período de 12 meses, com fulcro no Artigo 25, caput, da Lei n 
º 8.666/1993 e suas alterações e de acordo com o Parecer PROSET/CENTRAL DE COMPRAS, 
nº 254/2021, ratificado pela e Nota Técnica nº 275/2021 exarada pela CGM, tendo em vista os 
elementos que instruem o Processo Administrativo nº 2019/089217.

João Pessoa, 11 de janeiro de 2022.
Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.028/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/077690

CHAVE CGM: OBOR-LH8G-Y668-6XU9
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços 

de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem no Bairro Distrito Industrial da 
Cidade de João Pessoa/PB (Rua Geraldo Ramos Régis, Rua Manoel Horácio, Rua Alleff Soares 
dos Santos, Rua José Joaquim do Nascimento, Rua Severino Marcolino Evangelista, Rua Estudante 
Reginaldo dos Santos Filho, Rua Manoel Soares, Rua Gilmar Evangelista da Silva, Rua Rosa 
Antônio da Conceição Quirino, Rua Maria Lúcia da Conceição, Rua Almerindo Luis da Silva, Rua 
Walter Belian e Rua Maria de Lourdes Evangelista) – LOTE 05.

Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conheci-
mento dos interessados que a Empresa FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ 
Nº 30.566.555/0001-66,  interpôs Recurso Administrativo  contra  a decisão da CSL, que tomou 
como base o parecer da DIOB, discordando da sua inabilitação no certame, entretanto a Comissão 
reconhece a tempestividade do recurso e em seu julgamento nega provimento ao  recurso da 
recorrente.    Após isso, a CSL determinou que a reunião para a abertura dos envelopes contendo 
as Propostas Comercial, dar-se-á no dia 13 de janeiro de 2022, impreterivelmente às 9:00h, no 
mesmo local indicado no Preâmbulo do Edital.

Informamos que a presença dos representantes legais é de fundamental importância para a 
continuidade dos fatos.

João Pessoa, 11 de janeiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00003/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00003/2022, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂN-
CIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, FURGÃO TODO EM CHAPA DE AÇO ORIGINAL DE FÁBRICA, 
0 (ZERO) KM, VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU 
PELO PRÓPRIO FABRICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE LAGOA SECA – PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO 
DA PARAIBA. DATA DA ABERTURA: 24 DE JANEIRO DE 2021, ÀS 11H00MIN (HORÁRIO LOCAL). 
Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.
pb.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 11 de Janeiro de 2022.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00002/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00002/2022, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA-
TERIAL PERMANENTE (VEÍCULOS 0 KM E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA Nº: 11264.183000/1210-01 
– MINISTÉRIO DA SAUDE E RECURSOS PRÓPRIOS. DATA DA ABERTURA: 24 DE JANEIRO 
DE 2021, ÀS 14H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 
Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 11 de Janeiro de 2022.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo 
para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT 
Nº 00267/2021 - Construtora Imperial Eireli - CNPJ: 33.777.036/0001-35 - 2º Aditivo - acréscimo de 
R$ 158.890,01. ASSINATURA: 06.01.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através da sua CPL torna público que fará realizar o certame 

licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 001/2022 (Processo Administrativo Nº 003/2022). 
Hora prevista para o início da sessão pública: Às 09h00min (nove horas) do dia 28/01/2022. Local 
para realização da sessão pública (recebimento e abertura dos envelopes): Secretaria de Educação 
em frente a Escola Municipal Ministro Alcides Carneiro, localizada na Rua José Américo de Almeida, 
Nº S/N, Centro, Livramento-PB. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços 
em forma de locação mensal de veículos, para fica serviços da municipalidade através das diversas 
Secretarias, conforme termo de referência. Fonte de recursos: Previsto no orçamento vigente do 
município de Livramento-PB. Tipo de julgamento: Menor preço global. Informações junto a CPL: 
No horário das 08h:00 às 12h:00 horas dos dias úteis. E-mail exclusivo para recursos: Sala da 
CPL (pmllicitacoes@gmail.com). Cópia do Edital: Sala da CPL (livramento.pb.gov.br/licitacoes). 

Livramento-PB, 10 de janeiro de 2022
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00001/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00001/2022, cujo objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 
E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA - PB. DATA DA ABERTURA: 24 DE JANEIRO DE 2021, ÀS 09H00MIN (HORÁRIO LOCAL). 
Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.
pb.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 11 de Janeiro de 2022.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00002/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00002/2022, cujo objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS ORGÃOS VINCULADOS. 
DATA DA ABERTURA: 24 DE JANEIRO DE 2021, ÀS 09H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: 
no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-
-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 11 de Janeiro de 2022.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB, torna público a licitação sob modalidade Pregão 

Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de consumo, didático e expediente 
destinado as diversas secretarias do município de Manaíra/PB. Data e horário do recebimento das 
propostas: até às 09:25hs/min do dia 24/01/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30hs/min 
do dia 24/01/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 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 Rua José Rosas, s/n - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra – PB, 11 de Janeiro de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2022

O pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26 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 de 
limpeza com o objetivo de atender as necessidades de secretarias do Município de Nazarezinho-PB. 

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 11 de janeiro de 2022.

José Higino Lins
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’áGUA
INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00002/2022 - 

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 PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA-CNPJ nº 26.805.761/0001-04, para prestar os serviços 
de assessoria jurídica, Assessoria administrativa e orientação jurídica de gestão, inclusive com a 
elaboração de defesas junto ao Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal 
de Contas da União e Tribunal Regional Federal da 5ª Região, correspondentes aos interesses 
da Prefeitura municipal de Olho D’água-PB,  no valor mensal de  R$  3.000,00  ( três mil  reais ), 
perfazendo o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Olho D’água - PB, 07 de Janeiro de 2022.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’áGUA
INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022

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: Prestação de serviços de assessoria jurídica, compreendendo: Assessoria adminis-

trativa e orientação jurídica de gestão, inclusive com a elaboração de defesas junto ao Tribunal de 
Justiça do Estado, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União e Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, correspondentes aos interesses da Prefeitura municipal de Olho D’água-PB.

EMPRESA: PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, 
cadastrada no CNPJ nº 26.805.761/0001-04.

VALOR R$: mensal R$ 3.000,00 ( três mil reais), perfazendo o valor global de R$ 36.000,00 
(trinta e seis mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o parecer do 
Advogado.

Olho D’água - PB, em 07 de Janeiro de 2022.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’áGUA
INEXIGIBILIDADE Nº  00002/2022

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 

nº 00002/2022. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’GUA - PB
CONTRATADA: PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA-

-CNPJ nº 26.805.761/0001-04
OBJETO: serviços de assessoria jurídica, Assessoria administrativa e orientação jurídica de 

gestão, inclusive com a elaboração de defesas junto ao Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal de 
Contas do Estado, Tribunal de Contas da União e Tribunal Regional Federal da 5ª Região, corres-
pondentes aos interesses da Prefeitura municipal de Olho D’água-PB.

VALOR MENSAL R$: 3.000,00 (tres mil  reais).
VALOR GLOBAL R$: 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Olho D’água - PB, 07 de Janeiro de 2022.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE DECISÃO PELA RESCISÃO CONTRATUAL

E IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ de nº 09.148.727/0001-95
CONTRATADO: ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP – CNPJ 32.932.000/0001-16
DECISÃO: Fica IMPEDIDA a empresa ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP – CNPJ 

32.932.000/0001-16 de licitar e contratar com este município de Piancó – PB pelo prazo de 02 (dois) 
anos, nos termos do Art. 7º da Lei 10.520 (Lei do Pregão). O prazo de 05 (cinco) dias, consoante 
Item 7.3, da cláusula sétima SANÇÕES, será concedido a empresa para apresentação de recurso 
a contar da data da publicação dessa decisão.

Piancó-PB, 11 de janeiro de 2022. 
Joao Serafim Lemos

Setor de Gestão de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO

EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ: 09.148.727/0001-95
CONTRATADO: R. L. COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA – ME, CNPJ 

22.226.670/0001-63
DECISÃO: mantenho a decisão do gestor de contratos na íntegra, que rescindiu o contrato nº 

01.00113/2021 e aplicou a suspensão de contratar com este município por 02 anos.
Piancó-PB, 11 de janeiro de 2022.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 

E ODONTOLOGICOS LTDA – CNPJ Nº 39.707.683/0001-57
Objeto: Registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
Valor global: R$ 43.880,00 (quarenta e três mil e oitocentos e oitenta reais)

Piancó-PB, 11 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2021
Objeto: Registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
 Empresa vencedora: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI-

TALARES E ODONTOLOGICOS LTDA.
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item Produto Marca/
Fabricante Qtde Valor

Unitário Valor Total

0014

APARELHO DE PRESSÃO
ADULTO COM AS NORMAS 
DA AAMI DE RESISTÊNCIA 
A IMPACTOS DE 0,76 M

PREMIUM 400 UN R$ 66,00 26.400,00

0015 APARELHO DE PRESSÃO
NEONATAL PREMIUM 200 UN R$ 70,00 14.000,00

0112 LUVA PROCED TAM G 100UND NUGARD 5.000 UN R$ 0,24 1.200,00

0113 LUVA PROCED TAM M 100UND NUGARD 5.500 UN R$ 0,24 1.320,00

0114 LUVA PROCED TAM P 100UND NUGARD 4.000 UN R$ 0,24 960,00

TOTAL R$ 43.880,00

Piancó-PB, 11 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2021
Objeto: Registro de preços para a contratação dos serviços de recarga de gás de oxigênio para 

Prefeitura municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
 Empresa vencedora: OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 

EIRELI
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item OBJETO MARCA UND QUANT. PÇ. UNIT. VALOR
TOTAL

0001 CILINDRO DE 
OXIGÊNIO 1 METRO MESSER RECARGA 1.000 R$ 28,00 28.000,00

0002 CILINDRO DE 
OXIGÊNIO 3 METROS MESSER RECARGA 1.000 R$ 49,50 49.500,00

0003 CILINDRO DE 
OXIGÊNIO 10 METROS MESSER RECARGA 700 R$ 13,30 9.310,00

0004
CILINDRO DE 
OXIGÊNIO DE AR
COMPRIMIDO 3,5 M3

MESSER RECARGA 300 R$ 77,00 23.100,00

0005
CILINDRO DE 
OXIGÊNIO DE AR
COMPRIMIDO 10 M3

MESSER RECARGA 300 R$ 99,60 29.880,00

TOTAL 139.790,00

Piancó-PB, 07 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI, 

CNPJ Nº 28.606.961/0001-63
Objeto: Registro de preços para a contratação dos serviços de recarga de gás de oxigênio para 

Prefeitura municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Valor global: R$139.790,00 (cento e trinta e nove mil e setecentos e noventa reais).

Piancó-PB, 07 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do 
dia 28 de Janeiro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊN-
CIA. 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) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.
br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 11 de Janeiro de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Janeiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de ambu-
lância de suporte básico Tipo B. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 11 de Janeiro de 2022
MURYLLO PEREIRA LEAL

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL TIPO POSTO PARA FORNECIMENTO 
DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA 
DE VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICÍPIO. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 25 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 25 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 pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 10 de Janeiro de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
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 PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A – Z CONSTANTES 
DA TABELA CMED–ANVISA VIGENTE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 16.660,00.

Remígio - PB, 10 de Janeiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00003/2022, 
que objetiva: EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA - R$ 4.800,00.

Remígio - PB, 10 de Janeiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Janeiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE 
ALIMENTOS PARA DIETA ENTERAL PARA SUPRIR A DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNÍCIPIO DE 
REMÍGIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
001461/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.
BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 11 de Janeiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00003/2022. OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 10/01/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.040 Secretaria de Saúde 
10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 02.110 Fundo Municipal de 
Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção 
Primária 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção 
Especializada (MAC) 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recursos 
15001000 Recursos Livres (Ordinário) 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal. 
VIGÊNCIA: até 10/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 
00003/2022 - 10.01.22 - SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA - R$ 4.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00002/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A – Z CONSTANTES DA TABELA CMED–ANVISA VIGENTE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 10/01/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A – Z CONSTAN-
TES DA TABELA CMED–ANVISA VIGENTE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.040 Secretaria de 
Saúde 10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 3390.30 99 Material de 
Consumo 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita Fonte de recursos 15001000 Recursos Livres 
(Ordinário) 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde. VIGÊNCIA: até 10/03/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00002/2022 - 10.01.22 - 
FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 16.660,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 
00018/2021, que objetiva: Aquisição de Equipamento e Material Permanente Medico/Hospitalar para 
a Unidade de Atenção Especializada em Saúde - POLICLINICA DR KIVAL GORGONIO do Município 
de Santa Luzia/PB, conforme PROPOSTA Nº. 10425.754000/1190-11, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 
- MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 31.131.938/0001-
74, Item(s): 02, 16. Valor: 1.726,00; - MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 27.705.997/0001-31, Item(s): 
01. Valor: 6.449,80; - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 
LTDA - ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s): 05,07,08,09,12,13,15,17. Valor: 5.816,26; - RITA 
DE ANDRADE VIEIRA – ME, CNPJ: 10.719.048/0001-08, Item(s): 06,11,18. Valor: 2.380,00; - 
VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI, CNPJ: 10.485.989/0001-24, Item(s): 03,04,14. 
Valor: 1.626,88; - VS COSTA & CIA LTDA, CNPJ: 05.286.960/0001-83, Item(s): 10,19,20. Valor: 
28.840,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 03 de janeiro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 001/2022, cujo 

objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRE-
TARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, para às 09h00m do dia 25 de Janeiro 
de 2022. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.
pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 11 de Janeiro de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
NOS TERMOS DO RELATÓRIO FINAL APRESENTADO PELA PREGOEIRA OFICIAL E OB-

SERVADO PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00023/2021, QUE OBJETIVA: REGISTRO DE PREÇOS O FORNECIMENTO PARCELADO 
DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTE-
CIMENTO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO E DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E 
ADJACÊNCIAS, SEJAM PRÓPRIOS, LOCADOS OU A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
BENTINHO/PB; HOMOLOGO O CORRESPONDENTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM 
FAVOR DE: POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - R$ 90.330,00.

SÃO BENTINHO - PB, 11 DE JANEIRO DE 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2021, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS 
para o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum, Diesel S–500 Comum e diesel 
S10), para o abastecimento da frota do Município de São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: POSTO SANTO EXPEDITO LTDA – EPP - R$ 645.700,00.

São Bentinho - PB, 11 de Janeiro de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, torna público que estar realizando licitação sob 

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior percentual de desconto, para: aquisição parcelada de 
Medicamentos que não compõe o elenco de assistência farmacêutica básica, com o maior percentual 
de desconto, constantes na Tabela CMED/ANVISA para atender a demanda da Secretaria Municipal 
de Saúde de São José do Bonfim - PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:25 
horas do dia 25/01/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 25/01/2022. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 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 Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim - PB, 11 de janeiro de 2022
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de Medicamentos (na forma de drágeas, injetáveis), Medicamentos por Ordem Judicial e de Materiais 
Médico-hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São José de Piranhas 
- PB. Abertura das propostas: dia 25 de Janeiro de 2022 às 08h30 (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, 11 de Janeiro de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO E RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00051/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, através de sua CPL, vem por intermédio 

deste aviso, comunicar aos interessados que a empresa POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHÃO 
LTDA, CNPJ N° 40.031.243/0001-01, impetrou Recurso Administrativo em que requer a INABI-
LITAÇÃO da empresa CAJÁ COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO 
LTDA - CNPJ 40.031.243/0001-01, referente a Pregão Eletrônico Nº 00051/2021. Esta Comissão 
de Licitação DECIDE pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado pela empresa POSTO DE 
COMBUSTIVEIS RIACHÃO LTDA, CNPJ N° 40.031.243/0001-01, mantendo a decisão que habilitou 
a empresa CAJÁ COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CNPJ 
40.031.243/0001-01. Os interessados poderão obter o texto integral da decisão através do site: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou solicitar via o e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com

São José de Piranhas-PB, em 10 de Janeiro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
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: O presente contrato tem por objeto: Contratação de Escritório de 
Advocacia com notória especialização e a singularidade, na prestação de serviços advocatícios 
perante os Tribunais de Contas do Estado, da União, bem como nos procedimentos relacionados 
às pendências judiciais deste órgão perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, além dos 
tramitastes perante a Justiça Federal, Tribunal Regional Federal – 5ª Região, Superior Tribunal de 
Justiça e Supremo Tribunal Federal; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS - R$ 48.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 06 de Janeiro de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: O presente contrato tem por objeto: Contratação de Escritório de Advocacia com notória 
especialização e a singularidade, na prestação de serviços advocatícios perante os Tribunais de 
Contas do Estado, da União, bem como nos procedimentos relacionados às pendências judiciais 
deste órgão perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, além dos tramitastes perante a 
Justiça Federal, Tribunal Regional Federal – 5ª Região, Superior Tribunal de Justiça e Supremo 
Tribunal Federal. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02020.02.062.1002.2004 – 
MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA 3390.39.0000 OUTROS SERVICOS 
DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 06/01/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00004/2022 - 06.01.22 - JOHN-
SON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - R$ 48.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
O Município de SAPE, representado pelo Senhor Prefeito Constitucional, o Senhor Sidney Paiva 

de Freitas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a LEI Nº 8.666, DE 21 DE 
JUNHO DE 1993, torna público para o conhecimento da população de SAPE e para quem interes-
sar, que após análise do pedido de impugnação do edital da TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021, 
interposto pela empresa Construtora Gurgel soares LTDA, CNPJ: 05.052.764/0001-44, DECIDE:

Julgar IMPROCEDENTE a impugnação interposta pela empresa em epigrafe, mantendo inalte-
rada a peça editalicia, bem e marcando sua data de recebimento dos envelopes de habilitação e 
proposta para a data de 17/01/2022 ás 10h00min.

Sapé/PB, 10 de Janeiro de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

Objetivo: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender as necessidades das 
secretarias do município de Serra Grande – PB, conforme especificações no edital, conforme 
especificações no edital.

Data da sessão: 24 de janeiro de 2022, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br, https://serragrande.pb.gov.br/licita-
caolista.php e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 10 de janeiro de 2022.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 
Objetivo: Aquisição parcelada de material de limpeza para atender as necessidades das 

secretarias do município de Serra Grande – PB, conforme especificações no edital, conforme 
especificações no edital.

Data da sessão: 25 de janeiro de 2022, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br, https://serragrande.pb.gov.br/licita-
caolista.php e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 10 de janeiro de 2022.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 
Objetivo: Aquisição de combustíveis e derivados para atender a frota municipal de veículos de 

Serra Grande na cidade de Campina Grande - PB, conforme especificações no edital, conforme 
especificações no edital.

Data da sessão: 26 de janeiro de 2022, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br, https://serragrande.pb.gov.br/licita-
caolista.php e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 10 de janeiro de 2022.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de 
Combustíveis, destinados ao abastecimento da frota de veículos, pertencentes e/ou locadas a esta 
Edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RAYSSA MARQUES 
LEITE & CIA LTDA–ME - R$ 1.156.950,00.

Serra da Raiz - PB, 11 de Janeiro de 2022.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Aquisição parcelada de Combustíveis, destinados ao abastecimento da frota de veículos, 
pertencentes e/ou locadas a esta Edilidade. Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 00015/2021. 
Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (Recursos Próprios: FPM/ICMS/Tributos/
Recursos do FNDE/SUS/FNAS) Dotação Orçamentária: 02010 – 04.122.0002.2002 – 3.3.90.30.99.00 
02020 – 02020.04.123.0002.2003 – 3.3.90.30.99.00 02030 – 08.122.0002.2004 – 3.3.90.30.99.00 
/ 08.244.0005.2006 – 3.3.90.30.99.00 / 08.244.0005.2011 – 3.3.90.30.99.00 / 08.244.0005.2012 – 
3.3.90.30.99.00 / 08.244.0005.2048 – 3.3.90.30.99.00 02040 – 10.301.0009.2013 – 3.3.90.30.99.00 
/ 10.301.0009.2014 – 3.3.90.30.99.00 / 10.301.0009.2015 – 3.3.90.30.99.00 / 10.301.0009.2052 
– 3.3.90.30.99.00 / 10.302.0009.2054 – 3.3.90.30.99.00 / 10.304.0009.2019 – 3.3.90.30.99.00 / 
0.305.0009.2055 – 3.3.90.30.99.00 02050 – 12.361.0013.2024 – 3.3.90.30.99.00 / 12.361.0013.2025 
– 3.3.90.30.99.00 / 12.361.0013.2027 – 3.3.90.30.99.00 / 12.361.0013.2030 – 3.3.90.30.99.00 
/ 12.361.0014.2028 – 3.3.90.30.99.00 02060 – 15.122.0002.2034 – 3.3.90.30.99.00 02070 
– 20.122.0002.2036 – 3.3.90.30.99.00 02090 – 13.122.0002.2049 – 3.3.90.30.99.00 02100 
– 26.782.0002.2047 – 3.3.90.30.99.00 02110 – 18.542.0002.2046 – 3.3.90.30.99.00 02120 – 
23.695.2210.2056 – 3.3.90.30.99.00. Vigência: até o final do exercício financeiro de 2022. Partes 
Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00001/2022 - 11.01.22 - RAYSSA 
MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME - R$ 1.156.950,00.

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA
CONVOCAÇÃO CONTINUIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0090/2021
 OBJETO Aquisição parcelada de Materiais de Construção, destinados a atender as Secre-

tarias da Administração Municipal–Solânea/PB, para o exercício de 2022, convoca os licitantes 
HUMBERTO LIMA DA SILVA – ME -; JOÃO ARCANJO PINTO – ME; MARIA DAS GRAÇAS SILVA 
PINTO ME; PAULO PONTES DA SILVA – EPP, para a sessão pública de continuidade do certame, 
que ocorrerá às 09:00 horas do dia 13/01/2022, na sala da CPL. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285.Email: 
licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 10 de Janeiro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Torna público que no comprasnet foi cadastrado erroneamente o ano da licitação. Assim, fica 

retificado o ano da licitação, onde lê-se nº da Licitação 0013/2022, leia-se nº da Licitação 0013/2021.
Informações:no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3363-1285. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.gov.br/compras, www.
tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 10 de Janeiro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
Tomada de Preço Nº 03/2022

A CPL, torna público que fará realizar no dia 15 de fevereiro de 2022, às 09:30 horas, na sala de 
reuniões da CPL, na Prefeitura Municipal R: Cel. José Gomes de Sá, nº 27, Centro, Sousa-PB, fará 
realizar licitação modalidade Tomada de Preço,  tipo menor preço e melhor técnica, com  Objeto: 
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Publicidade, Propaganda, Marketing, 
Agência de Notícias e Comunicação como atividade em rádios, internet e outros, para suprir as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Sousa, conforme especificações constantes no edital e 
anexos. Edital disponível pelo site www.sousa.pb.gov.br. 

Sousa-PB, 10 de janeiro de 2022.
João Bosco de Queiroga Júnior

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 25 de 

janeiro de 2022 às 09h00, na Sala do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Sousa, situada à 
Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27, Centro, Sousa – PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE BRITA EM PÓ, BRITA EM CASCALHO, BRITA N° 19 E PEDRA DE PARALELEPÍPEDO 
GRANÍTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA.  Os interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, 
através do sítio www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e 
Documentos de Licitação, 4.Pregão) ou; no site do Tribunal de Contas, www.tce.gov.br . Os licitantes 
devem vir obrigatoriamente de máscara e respeitar a distância mínima de 1,5 (um metro e meio).

Sousa, 11 de Janeiro de 2022
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-

dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço.  Objeto: 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Abertura das propostas no dia 25 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.

11 de Janeiro de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E 
DERIVADOS DO PETRÓLEO. Abertura da sessão pública: 08:30 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 
10.024/19; Decreto Municipal nº 1062/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: 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; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 11 de Janeiro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Aviso de Audiência Pública Nº 001/2022
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com 
o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço público 
de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de fevereiro de 2022.

A audiência será realizada de forma virtual no dia 21 de janeiro de 2022, às 9h, e qualquer 
interessado poderá participar através do link de acesso que será disponibilizado no site da PBGÁS 
(www.pbgas.com.br).

A DIRETORIA

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DA PARAÍBA – OCB/PB
CNPJ 08.299.638/0001-87

Registro no MTE 46.000.000103/00
INFORMAÇÃO

O SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DA PARAÍBA – OCB/PB, 
cumprindo o disposto nos arts. 600 e 605 da CLT,  informa a todas as cooperativas localizadas em 
sua base territorial (o Estado da Paraíba) a tabela progressiva abaixo, aprovada pela CNCOOP, 
para cálculo da Contribuição Sindical a ser recolhida até o último dia útil do mês de janeiro de 2022, 
pelas referidas entidades, filiadas ou não.                                              

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL - ANO: 2022

Valor-base: R$ 193,04

Linha Classe de capital social (R$) Alíquotas Parcela
a adicionar

1 de R$ 0,01 a R$ 14.478,17 Contribuição
mínima R$ 115,83

2 de R$ 14.478,18 a R$ 28.956,35 0,8 R$ -

3 de R$ 28.956,36 a R$ 289.563,38 0,2 R$ 173,74

4 de R$ 289.563,39 a R$ 28.956.338,77 0,1 R$ 463,30

5 de R$ 28.956.338,78 a R$     154.433.806,78   0,02 R$ 23.628,37

6 de R$   154.433.806,79 a "em diante" Contribuição
máxima R$ 54.515,13

João Pessoa-PB, 12 de janeiro de 2022
André Pacelli Bezerra Viana

Presidente OCB/PB

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ - Nº 09.112.236/0001-94
EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO -005/2021.
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação de referência 

á tomada de preço nº 005-2021, 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 RESOLVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (CNPJ: 
26.884.229/0001-20) com o valor global de R$ 408.993,53 (Quatrocentos e oito mil novecentos 
e noventa e três reais e cinqüenta e três centavos). O qual tornamos público a Homologação e 
Adjudicação do referido processo licitatório. 

João Pessoa, 12/01/2022
Ricardo Vieira Coelho

Presidente da Comissão de Licitação

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ - Nº 09.112.236/0001-94
EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO -003/2021.
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação de referência 

á tomada de preço nº 003-2021, 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 RESOLVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (CNPJ: 
26.884.229/0001-20) com o valor global de R$ 409.849,61 (Quatrocentos e nove mil oitocentos 
e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos) O qual tornamos público a Homologação e 
Adjudicação do referido processo licitatório. 

João Pessoa, 12/01/2022
Ricardo Vieira Coelho

Presidente da Comissão de Licitação

SINDICATO DA INDÚSTRIA DO AÇUCAR NO ESTADO DA PARAÍBA - ELEIÇÕES SINDICAIS 
- EDITAL - AVISO - Será realizada eleição no dia 24 de janeiro de 2022, na sede deste Sindicato, 
na Rua João Suassuna, 18 – Varadouro, nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, para 
composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto ao Conselho da 
Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, a que está filiado este Sindicato, bem como 
para suplente. A documentação para o registro de chapas deve ser apresentada na Secretaria da 
Entidade no horário das 08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta, no período de 10 (dez) dias, 
contados da data da publicação deste Aviso. Cópia do Edital de Convocação encontra-se afixado 
na sede deste Sindicato, no endereço supracitado. João Pessoa, 10 de janeiro de 2022. Eduardo 
Ribeiro Coutinho - Presidente.

RETIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA DATA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL UNIFICADA EXTRAORDINáRIA

A ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DA PARAÍBA - ASPOLPB, CNPJ 
08.451.523/0001-66, através de seu PRESIDENTE BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT GOMES 
E SILVA, matrícula 160.006-1, o SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS DO ESTADO DA PARAÍ-
BA – SINDPERITOS, CNPJ 20.254.961/0001-30, através do seu presidente HUMBERTO JORGE 
DE ARAÚJO PONTES, matrícula 135.603-8, e a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA 
CIENTÍFICA DO ESTADO DA PARAIBA – ASPOCEP, CNPJ n. 10.733.699/0001-52, através do 
seu presidente JOELSON DOS SANTOS SILVA, matrícula 135.597-0, todas as entidades com 
sede em João Pessoa-PB, CONVOCAM, por meio desse Edital, todos os associados em pleno 
gozo de seus direitos, a participar da ASSEMBLEIA GERAL UNIFICADA EXTRAORDINÁRIA da 
categoria, a realizar-se na próxima quarta-feira, dia DOZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE 
E DOIS (12/01/2022), com uma primeira convocação às 09h30min e uma segunda convocação 
às 10h00min, com qualquer número de presentes. A Assembleia ocorrerá na frente da Central de 
Polícia Civil de João Pessoa-PB, na rua Manoel Rufino da Silva, 500 - Ernesto Geisel, João Pessoa 
- PB, CEP 58076-005. Pauta (ordem do dia): I – deliberar sobre a proposta de aumento de 10% 
e incorporação de 100% da bolsa desempenho parcelada em 48 meses, oferecida pelo Governo 
do Estado em reunião no dia 04/01/2021, bem como outros pontos de interesse da categoria; II – 
deliberar por continuar no movimento unidos com todas as entidades da Polícia Civil; III – deliberar 
por realização de ações que visem à valorização da categoria investigativa em defesa de dignidade 
salarial, melhores estruturas de trabalho, correção das horas extras entre outros.

João Pessoa-PB, 10 de Janeiro de 2022.
BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT GOMES E SILVA

Presidente da Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba
HUMBERTO JORGE DE ARAÚJO PONTES

Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado da Paraíba
JOELSON DOS SANTOS SILVA

Associação dos Servidores da Polícia Científica do Estado da Paraíba

Cooperativa Agroecológica Mista da Várzea Paraibana – COMASE
Endereço: Rua Aloizio Guedes de Vasconcelos, S/N Bairro Terra Nova, Sapé – PB CNPJ: 

04.051.810/0001-28 NIRE: 25400007003
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 
O Presidente da Cooperativa Agroecológica Mista da Várzea Paraibana – COMASE, no uso de 

suas atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, CONVOCA os Senhores Associados, que nesta 
data somam 80 (oitenta) associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para participarem da 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA   a ser realizada no dia 25 DE JANEIRO 
DE 2022, na sede filial desta Cooperativa, situada Assentamento Dona Helena, S/N Zona Rural, 
Cruz do Espírito Santo, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação: a) 
às 12:30 horas, em primeira convocação, com 2/3 (dois terços) do número de associados; b) às 
13:30 horas, em segunda convocação, com metade mais um dos seus associados e, c) às 14:30 
horas, em terceira convocação com a presença de no mínimo 10 associados, para deliberarem 
os seguintes assuntos:

Pauta da AGO:
1. Prestação de contas dos órgãos de administração do exercício de 2021, acompanhada 

de parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas do exercício 2021; 
3. Eleição e posse do Conselho de Administração;
4. Eleição e posse do Conselho Fiscal;
5. Quaisquer assuntos de interesse social.

Sapé, 12 de Janeiro de 2022.
Clayrton Antonio da Silva Freitas

CPF: 036.236.974.78
Presidente

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINáRIA PARA FORMAÇÃO DA COMISSÃO 
ELEITORAL DAS ELEIÇÕES 2022 A 2026 DO SINDPD-PB

O PRESIDENTE DO SINDPD-PB (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E 
ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE INFOR-
MÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROFISSIONAIS DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS DO ESTADO DA PARAÍBA), em suas atribuições e de acordo com o Estatuto, convoca os 
trabalhadores sindicalizados e em dia com este sindicato para a assembleia geral extraordinária 
para formação e escolha da Comissão Eleitoral, para as eleições que compreende o período de 
mandato de 2022 a 2026 do SINDPD-PB, que será realizada nos seguintes locais e datas: 1) João 
Pessoa, dia 17 de Janeiro de 2022, sito a Rua Miguel Couto, 135, sala 2015, Centro – João Pessoa, 
Paraíba, ás 16h00mn com 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos trabalhadores presentes 
em primeira chamada, e ás 16h30mn, em segunda e última chamada com qualquer número de 
trabalhadores presentes; Para escolha e aprovação do regimento das eleições do SINDPD-PB, 
para o quadriênio 2022 a 2026.

1. ESCOLHA E FORMAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL;
2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CATEGORIA.

JOÃO PESSOA, 11 DE JANEIRO DE 2022.
Ademir Diniz de Andrade
Presidente do SINDPD-PB

2018-2022

Cartório de Notas do 1º Ofício – Cuité/PB
Noraneide Marinho Nascimento – Tabeliã Substituta

Av. Samaritana Maria Amália de Castilho, 369, Cuité/PB
EDITAL DE CITAÇÃO

A Bela. Joana Lima Correa, Oficial do Cartório de Notas do 1º Ofício de Cuité/PB, segundo as 
atribuições conferidas pelo Art. 216 A, § 4º, da Lei 6.015/73, FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Cartório tramita os Autos de Usucapião Ordi-
nário Extrajudicial, promovido pelo Sr. Hércules Herman Macêdo, qualificado na inicial, requerendo 
a propriedade do Imóvel:

UM TERRENO URBANO edificado, situado à rua Caetano Dantas, nº 564, centro, Cuité-PB, 
medindo ao SUL, 14,62 (quatorze metros e sessenta e dois centímetros), confrontando-se com a 
rua Caetano Dantas; ao NORTE, medindo 14,62 (quatorze metros e sessenta e dois centímetros), 
confrontando-se com propriedade de Antônio Francisco Neto; ao LESTE, medindo 35,38m (trinta e 
cinco metros e trinta e oito centímetros), confrontando-se com a propriedade de Maria das Graças 
Santos; ao OESTE, medindo 35,38m (trinta e cinco metros e trinta e oito centímetros), confrontando-
-se com a propriedade de Luzia Candido de Souza, totalizando uma área de 517,25m² (quinhentos 
e dezessete metros e vinte e cinco centímetros quadrados)

Pelo presente edital CITADO, para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem contestação, 
sob pena de confissão e revelia. E para que mais tarde não venham alegar ignorância, mandou a 
Registradora do 1º Cartório de Registro de Imóveis, expedi o presente edital que será publicado 
em jornal de grande circulação e afixado cópia no local de costume.

João Pessoa, 10 de Janeiro de 2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO
O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado da Paraíba (Sindipetro-PB), 

pelo presente edital, faz saber que no dia 11 de fevereiro de 2022, no período de 08h às 17h00, em sua 
sede, localizada na Av. Minas Gerais, 104, CEP: 58.030-090, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB, 
será realizada eleição para composição da Diretoria e Conselho Fiscal para o próximo quadriênio 
(2022/2026), tendo direito a voto os associados com pelos menos seis (06) meses de filiação a este 
sindicato e podendo ser votado os associados a partir de dois (02) anos de exercício da atividade e 
que estejam no gozo de seus direitos e quites com suas obrigações legais, estatutárias e financeiras, 
ficando aberto o prazo de 17 a 21 de janeiro de 2022 para o registro de chapas, conforme disposição 
do presente edital e nos termos do Estatuto Social da entidade. O requerimento acompanhado de 
todos os documentos exigidos para o registro será dirigido ao presidente da entidade, podendo ser 
assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa. A secretaria da entidade funcionará no 
período destinado ao registro de chapas, no horário das 8h às 17h, onde se encontrará à disposição dos 
interessados pessoa habilitada para atendimento, prestação de informações concernentes ao processo 
eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo. A impugnação de 
candidaturas deverá ser feita no prazo de 02 dias úteis, a contar do dia útil subseqüente ao prazo final 
do registro das candidaturas. Caso não seja obtido “quorum” em primeira convocação, a eleição, em 
segunda e última votação será realizada das 8h às 17h, do dia 11 de fevereiro de 2022, na sede da 
entidade, localizada na Av. Minas Gerais, 104, CEP: 58.030-090, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB. 
Em caso de empate entre chapas mais votadas, realizar-se-à nova eleição 15 (quinze) dias após. 

João Pessoa, 11 de janeiro de 2022.
Omar Aristides Hamad Filho

Diretor Presidente 

DIEGO JORDÃO TORRES, CPF: 047.541.184-64, torna público que requereu a SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para 
Construção de Residência Unifamiliar, situado no Condomínio Alpha Village, Lote 4E, Quadra 
01, Amazonia Park – Cabedelo/PB.

A EMPRESA, C & K CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.039.707/0001-53, VEM POR MEIO DESTA, 
TORNAR PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAPA (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA 
E AGRICULTURA) A LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE Nº 2021.0000664, PARA REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA BR 230, Nº 1162, LOTE 1A, QD. 01, LOTEAMENTO 
PROGRESSO, PARQUE ESPERANÇA, CABEDELO.

A EMPRESA, C & K CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.039.707/0001-53, VEM POR MEIO DES-
TA, TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU DA SEMAPA (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, 
PESCA E AGRICULTURA) A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
PRÉDIO LOCALIZADO NA BR 230, Nº 1162, LOTE 1A, QD. 01, LOTEAMENTO PROGRESSO, 
PARQUE ESPERANÇA, CABEDELO.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 12 de  janeiro de 2022         28
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